
 

 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL VINT-I-NOU DE GENER DE DOS MIL QUINZE. 

 
A Valldoreix, el dia vint-i-nou de gener de dos mil quinze, a la seu de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 21.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM 
CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-ACTUEM-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-
ACTUEM-, senyor BERNAT GISBERT I RIBA–GRUP CiU-ACTUEM-; senyora SUSANA HERRADA I 
CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM-; senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD –GRUP CiU-ACTUEM-, 
senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JOSÉ MARÍA CANALS I 
ÁLVAREZ –GRUP PP- i senyora CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, assistits per la 
Secretària de la Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de 
celebrar la sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada 
per aquest dia i hora. Tot seguit es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre 
del dia que són objecte de la present sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 20 DE 
NOVEMBRE DE 2014 I DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 11 DE DESEMBRE DE 2014 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari 
del dia 20 de novembre de 2014 i del ple extraordinari del dia 11 de desembre de 2014, d’acord 
amb allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa 
adoptar el següent ACORD:  
 
PRIMER.- APROVAR l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 20 de novembre de 2014 i 
del ple extraordinari del dia 11 de desembre de 2014. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 
 

A) Moció del Grup CiU-Actuem de declaració de responsabilitat pel 9N. 
 

Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i exposa que els dies previs a la celebració 
de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta van interposar querelles contra el president de 
la Generalitat, la Mesa del Parlament i alguns membres del govern.  
 
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses declaracions, va 
manifestar la intenció d’interposar una querella contra el president de la Generalitat i alguns 
membres del Govern si no s’aturava l’organització del 9N tot i que, finalment, no la va 
interposar. 
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Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de Catalunya perquè 
interposés una querella. 
 
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions difoses pels mitjans 
de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia actuava al seu dictat, cosa que posa en 
entredit la necessària i obligada separació de poders en un estat de dret. 
 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya van decidir, per 
unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien que no es donaven les raons 
jurídiques que ho motivessin. 
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta de Fiscals de 
Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió i acabar interposant una 
querella contra el president de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta del govern, Joana 
Ortega i la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de 
desobediència, prevaricació, malversació i usurpació de funcions. 
 
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del Govern de l’Estat, 
a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en una clara instrumentalització de 
l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó jurídica.  
 
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 voluntaris que 
van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant l’èxit es deu a la ciutadania, 
que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a favor de les llibertats dels país.  
 
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van destinar aquestes 
hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar infraestructures tècniques per celebrar la 
jornada de participació del dia 9 de novembre. 
 
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la impossibilitat i la 
irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la Fiscalia General es dirigeix contra 
membres del Govern. A la vista dels fets, i per aclarir qui són els autèntics responsables de la 
celebració de la jornada, cal que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu 
judicial.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar activament en 
la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les responsabilitats que se’n puguin 
derivar i admetem ser coautors de les accions que s’imputin al President de la Generalitat i 
altres membres del Govern, derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic. 
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Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes corresponents, i al 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 de la membre del grup 
CPCV. 1 vot en contra del membre del grup PP. 
 

B) Moció del Grup CPCV de condemna a l'atemptat terrorista perpetrat a París i en 
defensa de la llibertat d'expressió. 

 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que ha retirat el punt de l’ordre 
del dia. 
 
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que l’article 26.7 diu que el vocal que 
hagi presentat una moció tindrà dret a retirar-la abans de començar el debat de l’ordre del dia. Per 
tant si l’ha presentat la senyora Babiloni, la pot retirar. Però en aquest cas decauen de manera 
automàtica les esmenes presentades, per tant decauen de manera automàtica les mocions 
alternatives que ha presentat el vocal del PP, entenc. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que ha estat parlant amb la 
senyora Babiloni i han dit que aquesta moció que avui es retira, miraran de fer una refosa, però 
que sigui treballada per tots els partits, per totes les formacions polítiques per a que pugui ser una 
moció institucional. 
 
La següent moció queda retirada de l’ordre del dia. 
 
Atès que el passat dimecres 7 de gener es va perpetrar un important atemptat a París contra la 
redacció del setmanari satíric Charlie Hebdo. L'esmentat atemptat va provocar la mort de 12 
persones i en va ferir 11 més.  
 
Atès que aquests fets representen un atac intolerable a la llibertat d'expressió i són una 
expressió més d'intolerància, odi i fanatisme que han servit de pretext per realitzar aquests 
horribles crims. 
 
Per tot això, el Ple de l’EMD de Valldoreix pren els següents acords: 
 
Primer: Expressem la nostra més enèrgica condemna als atemptats terroristes perpetrats a 
França i mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies. També 
volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de França. 
 
Segon: Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la 
violència. 
 



 
 

 
 

4

Tercer: Reafirmem la llibertat d'expressió, la convivència i el respecte com a valors suprems 
del model social europeu. 
 
Quart: Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància, així com els ideals provinents de 
la retòrica de la por i l’odi que abonen el terreny a actes violents com els succeïts a França. 
 
- Les mocions alternatives del Partit Popular de Valldoreix decauen. 

 
1) Moció en defensa de la llibertat d’expressió 

 
Atès que el setmanari satíric Charlie Hebdo, entre d’altres setmanaris o revistes, ha publicat de 
forma reiterada una sèrie de caricatures que ferien els sentiments religiosos i espirituals de un 
nombrós grup de persones. 
 
Atès que si be la llibertat d’expressió es un dret reconegut, el fet de fer ús de aquest dret no 
implica necessàriament el dret a la agressió als sentiments de  les persones. 
 
Atès que  el fet de escriure o dibuixar de forma deliberada, ofensiva i denigrant, sobre temes o 
persones i coneixent que estàs ferint els sentiments espirituals de determinades persones 
 
Atès que aquesta forma de procedir atempta contra la pròpia llibertat de les persones. 
 
Per tot això, la Junta de Veïns de Valldoreix pren els següents acords: 
 
Primer: Reafirmem la llibertat d'expressió, però dins del límits de saber respectar les creences 
espirituals dels demès i el respecte com a valors del model social europeu. 

 
2) Moció de condemna als assassinats 

 
Atès que el passat dimecres 7 de gener es va perpetrar un atemptat a París que va provocar la 
mort de 12 persones i en va ferir 11 més.  
 
Atès que el passat mes de desembre es va perpetrar l’assassinat a Irak  de 150 dones per el fet 
de negar-se a casar-se amb els seus segrestadors. 
 
Atès que durant la primera quinzena del mes de gener de 2015 es van perpetrar l’assassinat per 
part del grup “Boko Haram” a Nigeria de mes de 2.000 persones per raons de creences 
religioses.  
 
Atès que el 9, 10 i 11 de gener diferents atacs islamistes a Potiskum i Maidurugi (Nigeria) en els 
que varen mori desenes de persones.  
 
Atès que durant la primera quinzena del mes de gener de 2015 es van perpetrar l’assassinat 
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per part del grup “Boko Haram” al Camerun de 25 persones.  
 
Atès que els atesos anteriors només son un recull de alguns dels assassinats dels que s’han 
produït durant els últims mesos arreu del mon. 
 
Ates que aquests fets representen un atac contra la vida de les persones. 
 
Per tot això, la Junta de Veïns de Valldoreix (Cugat del Vallès) pren els següents acords: 
 
Primer: Expressem la nostra més enèrgica condemna als atemptats que atemptant contra la 
vida de les persones succeïts a França, Irak i Nigeria (i tots aquells països on se estan produint 
aquests fets)  mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies. 
També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de França, Irak, Nigeria, 
Camerun i a tots aquells països que pateixen situacions com les descrites als atesos. 
 
Segon: Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i la 
violència. 
 
Tercer: Denunciem i combatrem el fanatisme, la intolerància, així com els ideals provinents de 
la retòrica de la por i l’odi que abonen el terreny a actes violents com els succeïts a França, 
Irak, Nigeria, Camerun i a tots aquells països que pateixen situacions com les descrites als 
atesos. 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 
6.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE NOVEMBRE DE 2014 AL DIA 31 DE DESEMBRE DE 
2014. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que segons l’article 25 de les 
bases del pressupost any 2014, s’estableix que es donarà compte al Ple dels Decrets de 
contractes la quantia dels quals sigui superior a 6.000 euros. 
 
Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions superiors a 
6.000 euros més IVA des del dia 1 de novembre de 2014 fins al 31 de desembre de 2014: 
 

- Decret núm. 656/2014, de data 6 de novembre de 2014, pel que es resol adjudicar el 
contracte menor consistent en l’execució de la segona fase del Projecte Itineraris de 
Valldoreix, a l’empresa JARDINERS SL, pel preu de 10.185,00 euros més IVA. 

- Decret núm. 676/2014, de data 20 de novembre de 2014, pel que es resol adjudicar el 
contracte del servei de Biblioaccés de l’EMD de Valldoreix, a l’empresa DOBLE VIA, pel 
preu de 37.220,18 euros IVA inclòs. 

- Decret núm. 678/2014, de data 20 de novembre de 2014, pel que es resol adjudicar el 
contracte de serveis de manteniment de l’arbrat públic i espais verds de Valldoreix, a 
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l’empresa ESPAIS VERDS DEL VALLÈS, SA, pel preu de 58.527,00 euros més IVA. 
- Decret núm. 694/2014, da data 26 de novembre de 2014, pel que es resol adjudicar el 

contracte menor de subministrament de la senyalització de l’Itinerari “Sumant 
Capacitats”, a la FUNDACIÓ ITINERARIUM, pel preu de 8.700,00 euros més IVA. 

- Decret núm. 704/2014, de data 4 de desembre de 2014, pel que es resol adjudicar el 
contracte menor d’obres de construcció d’un tub xarxa pluvial al col·legi Jaume Ferran  i 
Clua, a l’empresa CONSTRUCCIONES FERTRES, SL, pel preu de 6.115,92 euros més IVA. 

- Decret núm. 709/14, de data 5 de desembre de 2014, pel que es resol adjudicar el 
contracte menor de serveis de instal·lació de fil lumínic led en nadalenc existent, 
subministrament i instal·lació de Nadalenc led, a l’empresa CITELUM IBÉRICA, SA, pel 
preu de 15.629,52 euros més IVA. 

- Decret núm. 738/14, de data 16 de desembre de 2014, pel que es resol adjudicar el 
contracte menor pel servei d’organització de la Cursa “Sumant Capacitats”, a la 
FUNDACIÓ ITINERARIUM, pel preu de 7.900,00 euros més IVA. 

- Decret núm. 753/2014, de data 19 de desembre de 2014, pel que es resol modificar 
l’import del contracte d’obres de construcció d’un pont de vianants al passeig de la Merla 
i d’una passera al passeig del Pardal, al Torrent del Nonell –adjudicat a l’empresa 
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL- passant a ser l’import total del contracte de 82.323,94 
euros més IVA (l’augment és de 7.148,25 euros més IVA). 

- Decret núm. 757/2014, de data 19 de desembre de 2014, pel que es resol modificar 
l’import del contracte d’obres de rehabilitació puntual de cobertes a la Masia de Can 
Monmany –adjudicat a l’empresa URCOTEX INMOBILIRIA SL- passant a ser l’import total 
del contracte de 153.986,42 euros més IVA (l’augment és de 13.996,80 euros més IVA). 

 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que vol recordar que quan puguin ens facin arribar l’informe o la valoració del 
tècnic respecte de la concessió del contracte de manteniment de l’arbrat públic que va 
aconseguir Espais Verds. Si ens poden fer arribar còpia de l’informe del tècnic a l’oposició. 
 

4.- APROVACIÓ DE FACTURES DE L’ANY 2014 I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA 1/2015 D’INCORPORACIÓ D’AQUESTES FACTURES. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que en el Pressupost any 
2014 no s’han pogut reconèixer algunes factures perquè han arribat més tard del 31 de 
desembre de 2014, i d’altres per manca de consignació pressupostària. 
 
Atès que l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspondrà al Ple 
el reconeixement d’aquests crèdits de l’exercici anterior. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- Aprovar les següents factures de l’any 2014 que es relacionen a continuació: 
 

FRA PARTIDA PROVEÏDOR IMPORT 

TOT14/8624 18-926-226.03 PREMSA LOCAL SANT CUGAT SL 1.954,85 

T422014 05-341-226.09 FUNDACIÓ ITINERARIUM 9.559,00 

SPBQ2014002015 02-920-227.06  ASPY PREVENCION SL 2.447,88 

14120003 08-155-210.00 PUIGFEL 1.108,09 

A/16639 08-155-210.00 COLORPAINT RUBI XXI,S.L. 122,80 

400001531 08-155-210.00 MANTENIMIENTOS EDUVE SL 1.054,94 

400001530 08-155-210.00 MANTENIMIENTOS EDUVE SL 1.125,14 

400001584 08-155-210.00 MANTENIMIENTOS EDUVE SL 818,93 

723 08-155-210.00 ASFALTO EN FRIO SL 441,41 

2611 08-155-213.01 SUMINISTROS SANT CUGAT S.L. 452,26 

R4/2046 08-155-213.01 CERAMICAS DOMINGUEZ SL 498,00 

14120351 08-155-210.00 TRANSFEL 2.200,00 

0A14000555 08-155-213.01 GERATOR S.L. 68,28 

H00138079 02-920-222.01 MRW 159,21 

FC4/349 08-155-213.00 INTEGRAL MAQUINARIA  29,75 

201402008005L 02-920-226.03 BOPB 2.598,72 

G14003439 08-155-221.03 ESTACIO DE SERVEI REPRIS, S.L. 127,78 

SM1019/1000043 08-155-210.00 JAIME FRANQUESA SA 311,70 

81-14 08-155-210.00 MIQUEL A. PEREZ I SANCHEZ 198,50 

4001463663 02-920-222.01 CORREOS 363,16 

SEB401N0218133 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI 114,47 

SIC401N0182862 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 248,99 

SIC401N0184945 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 978,06 

SIC401N0185083 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 1.041,43 

SIC401N0182978 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 1.555,48 

SIC401N0183707 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 1.215,17 

SIC401N0182662 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 693,75 

SFC401N0209427 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 1.156,74 

SIC401N0182771 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 1.330,17 

SIC401N0182639 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 1.181,71 

SIC401N0182772 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 1.410,27 

SIC401N0183499 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 347,51 

SIC401N0184944 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 279,81 

SIC401N0185082 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 185,18 

SIC401N0182655 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 728,07 

SIC401N0182545 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 142,90 
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SIC401N0182755 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 372,90 

SIC401N0182572 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA XXI S.L.U 1.556,39 

P4A401N0793793 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 500,32 

P4A401N0787155 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 1.526,62 

P4A401N0793326 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 1.033,06 

P4A401N0797269 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 1.085,82 

P4A401N0793309 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 1.323,62 

P2A401N0473223 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 755,81 

P2A401N0471523 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 398,56 

P2A401N0473942 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 544,19 

P2A401N0471522 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 733,71 

P2A401N0473219 09-165-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 507,17 

SPBQ2014002203 02-920-227.06 ASPY  PREVENCION, S.L. 62,47 

P1A401N0788050 06-334-221.00  ENDESA ENERGIA SA 428,90 

P1A401N0788054 12-334-221.10 ENDESA ENERGIA SA 187,55 

P1A401N0473945 03-321-221.00 ENDESA ENERGIA SA 712,30 

P1A401N0473943 04-321-221.00 ENDESA ENERGIA SA 300,14 

P1A401N0473218 06-334-221.00 ENDESA ENERGIA SA 798,25 

14/172 17-431-226.99 EXCAVACIONES GIMENEZ 254,10 

14/036 19-172-210.00 EXCAVACIONES GIMENEZ 334,69 

021910009314FAC 15-332-227.00 CLECE S.A. 173,93 

021910009414FAC 04-321-227.00 CLECE S.A. 9.276,20 

021910009514FAC 12-231-227.00 CLECE S.A. 231,91 

021910009614FAC 06-334-227.00 CLECE S.A. 579,76 

021910009714FAC 25-920-227.00 CLECE S.A. 1.449,39 

021910009814FAC 03-321-227.01 CLECE S.A. 2.319,05 

021910009914FAC 08-155-227.00 CLECE S.A. 347,86 

2014002800 03-321-221.05 SERVEI D'APATS SL 5.524,20 

14045 07-155-692.00 BERRYSAR 3.965,78 

141131 19-172-210.00 FITONATUR 435,60 

141132 19-172-210.00 FITONATUR 453,75 

P4A401N0786361 08-155-221.00 ENDESA ENERGIA SAU 1.105,64 

6158 08-155-210.00 UNIO TRANSMOVIL, S.L. 665,50 

      78.195,25 

 
 
SEGON.-  Aprovar la modificació pressupostària 1/2015 amb càrrec al romanent de tresoreria 
de la futura liquidació del Pressupost any 2014, per incorporar els compromisos adquirits en 
l’exercici anterior. Aquest acord queda condicionat a que el romanent de tresoreria quan 
s’aprovi la liquidació sigui suficient per cobrir l’import d’aquesta modificació pressupostària, en 



 
 

 
 

9

cas contrari s’haurà de modificar aquest acord, i fer-ho amb càrrec a altres ingressos o baixes 
de crèdits. 
 
El pressupost una vegada suplementat i modificat de la següent manera: 
 

D E S P E S E S  
CAP 2  COMPRA BÉNS CORRENTS  I SERVEIS  

Partida Descripció partida 
Import 
inicial Modificació Total 

18-926-226.02 Espais mitjans de comunicació  22.500,00 1.954,85 24.454,85 

05-341-226.09 Activitats esportives i mat. Esportiu 15.000,00 9.559,00 24.559,00 

02-920-227.99 Contractes serveis generals  30.650,00 2.510,35 33.160,35 

08-153-210.00 Manteniment general de carrers i vialitat  300.000,00 8.047,01 308.047,01 

08-153-213.00 Mat. Tècnic brigada 6.500,00 1.018,54 7.518,54 

02-920-222.01 Servei missatgeria administració 7.000,00 522,37 7.522,37 

08-153-221.11 Reparació i mant .màquines brigada  30.000,00 29,75 30.029,75 

02-920-226.03 Butlletins oficials, subscripcions i anuncis of. 15.000,00 2.598,72 17.598,72 

08-920-221.03 Combustibles i carburants 28.000,00 127,78 28.127,78 

09-165-221.00 Energia enllumenat públic  225.000,00 22.947,88 247.947,88 

06-334-221.00 Consums i sub. Casal casal entitats i carpa  10.000,00 1.227,00 11.227,00 

12-231-221.00 Consums i sub casal d'avis  8.000,00 187,55 8.187,55 

03-323-221.00 Consums i sub escola bressol 23.000,00 712,30 23.712,30 

04-323-221.00 Consums i sub Ferran Clua 70.000,00 300,14 70.300,14 

17-431-226.99 Promoció i econòmica i del comerç 7.988,49 254,10 8.242,59 

19-172-210.00 Manteniment itineraris 5.000,00 334,69 5.334,69 

15-332-227.00 Contracte servei neteja biblioteca  1.963,59 173,93 2.137,52 

04-323-227.00 Contracte servei neteja Ferran Clua 106.326,60 9.276,20 115.602,80 

12-231-227.00 Contracte servei neteja casal d'avis  5.201,37 231,91 5.433,28 

06-334-227.00 Contracte servei neteja casal cultura 7.506,48 579,76 8.086,24 

25-920-227.00 Contracte servei neteja serveis generals  16.863,81 1.449,39 18.313,20 

03-323-227.00 Contracte servei neteja escola bressol 25.380,15 2.319,05 27.699,20 

08-153-227.00 Contracte servei neteja nau brigada  4.167,48 347,86 4.515,34 

03-323-221.05 Menjador escola bressol 80.000,00 5.524,20 85.524,20 

19-171-227.99 Manteniment jardineria 80.500,00 889,35 81.389,35 

08-153-221.00 Consums i sub nau brigada  8.000,00 1.105,64 9.105,64 

  Total capítol 2   74.229,32   

          

CAP 6 INVERSIONS REALS 
07-155-692.00 Ponts peatonals    3.965,78 3.965,78 

  Total capítol 6   3.965,78   
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Total incorporacions fras extrajudicials    78.195,10   

 
 

I N G R E S S O S 
ROMANENT DE TRESORERIA   

CAPITOL 8 
 

  

870.02 Romanent de tresoreria per finançament afectat 78.195,10 

  TOTAL  78.195,10 
 
 
TERCER.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
pregunta si és necessari entrar a parlar de cada factura, proveïdor i import? 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que no creu que sigui necessari, 
la majoria són factures d’electricitat, neteja, etc. Però tot està disponible. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que el senyor Canals avui està “xistós”.  
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 2/2015. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que proposa al Ple de la 
Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 2/2015 amb càrrec a 
generació de crèdits i baixes per transferència.  
 

D E S P E S E S 

ALTES  DESPESES  
 
 

CREDIT INICIAL 
I MODIFICAT  SUPLEMENT TOTAL 
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CAPITOL 1  DESPESES 
DE PERSONAL          

08-241-143.00 Pla d'ocupació  9.437,58 75.048,07 84.485,65 

08-241-160.00 Seg social pla d'ocupació  2.255,22 26.239,50 28.494,72 

  TOTAL CAPITOL 1   101.287,57   

          
CAPITOL 2 COMPRA 
BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS    

  
    

02-920-221.06 
Avaluació de riscos 
Psicosocials  

0,00 
1.406,62 1.406,62 

08-153-210.00 Manteniment carrers 308.047,01 57.329,95 365.376,96 

02-920-233.00 Execució Sentències  8.000,00 70.000,00 78.000,00 

  TOTAL CAPITOL 2   128.736,57   

  
 

      
CAPITOL 6 
INVERSIONS REALS           

12-231-625.00 Compra televisió Casal Avis 0,00 758,00 758,00 

 
TOTAL CAPITOL 6   758,00   

          

  
TOTAL MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS   230.782,14   

 
I N G R E S S O S 

GENERACIÓ DE CRÈDITS  
CREDIT INICIAL 

I MODIFICAT  SUPLEMENT TOTAL 
461.06 Pla d'ocupació  0,00 101.287,57 

 

461.07 
Pla reactivació 
econòmica 0,00 57.329,95 

 TOTAL 
INGRESSOS 

 
158.617,52 

 
BAIXES DE DESPESES 

CREDIT INICIAL 
I MODIFICAT  BAIXES TOTAL 

12-231-212.00  
Manteniment 
Casal d'avis  

5.055,80 
758,00 4.297,80 

02-920-550.00 
Fons de 
contingències 

185.341,48 
71.406,62 113.934,86 

 
TOTAL BAIXES 

 
72.164,62 

 TOTAL 
FINANÇAMENT   230.782,14 

  
SEGON.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe d’intervenció sobre el compliment dels 
requeriments de la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 
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TERCER.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que em crida l’atenció aquest compliment d’una sentència per valor de 70.000€ de 
tres cases. Sorgeixen diverses preguntes, a banda que vol còpia de la sentència. Perquè ho ha 
de pair l’EMD això?  
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que qui és responsable és l’EMD de Valldoreix. Qui és 
responsable d’urbanitzar el carrer de Mestra Casesnoves, que era un acord que havia arribat de 
l’any 80 amb l’alcalde Masanés? Doncs l’EMD. Això és el mateix. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que per tant també hem de 
preveure una indemnització al veí que li enderroquem les tres cases. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que si finalment la sentència és en ferm i irrevocable, 
encara que s’està intentar parar el procediment.... 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que en primer lloc, 
comentar perquè no se’ls va entregar aquesta variació pressupostària el dia de la junta de 
portaveus, perquè això ha impedit que nosaltres tinguéssim accés a tota la documentació 
necessària per estudiar-ho. Hi ha una cosa que vull preguntar perquè és curiós i és el tema de 
l’avaluació dels factors psicosocials? No és per res, però és per un interès particular. Aquesta 
sentència que ve del tribunal superior de Catalunya, pregunta a la senyora Secretària, si es pot 
fer un recurs? Perquè em dóna la sensació que no es pot presentar recurs. 
 
Contesta la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que per això s’ha posat “enderrocar” 
perquè la sentència és ferma. Passa que els advocats estan estudiant a veure si es pot mitigar 
en lloc d’enderrocar les tres cases i potser només haver d’enderrocar una. Potser això es 
modificarà i per això ara s’està estudiant. És una parcel·la que dues cases hi caben és una 
parcel·la que te façana per dues cases i entenem que aquesta sentència no quadra amb la 
realitat i intentarem lluitar amb això. Encara que està complicat i com la sentència diu que ho 
hem de fer que sinó posaran multa contra l’alcalde, etc. doncs hem de posar la partida 
pressupostària i si les hem d’enderrocar que ho tinguem tot a punt. En quant a l’avaluació dels 
riscos psicosocials pels treballadors, és l’avaluació del risc psicosocial de tots els treballadors de 
l’EMD de Valldoreix. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que resumirà una mica i 
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que tot això va ser per una queixa d’un treballador que es va queixar que es pensava que podia 
patir assetjament laboral, nosaltres vam fer el recurs pertinent, la Secretària-interventora va ser 
la instructora del procés, s’han fet les compareixences legals pertinents, s’ha decidit i se li ha 
notificat així que no hi ha assetjament laboral, i a més a més s’ha decidit en comissió paritària 
amb els representants dels treballadors, que no es pot demanar cap informe ni ajuda 
psicològica fins que no hi ha veredicte de la instrucció. Quan ho vam consultar amb 
l’assessorament de la Diputació de Barcelona ens van recomanar fer aquest estudi de riscos 
psicosocials a tots els treballadors de l’EMD per poder prevenir i actuar en qualsevol cas de 
qualsevol treballador que pugui estar afectat.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que en relació amb el tema 
de les tres casetes, poca broma! El que acaba de comentar la senyora Secretària tenia entès 
que per poder salvar aquesta situació ja s’havia presentat això d’enderrocar una i fer dues 
parcel·les i que el jutjat ja havia dit que no, però com que no tinc l’expedient no puc veure-ho. 
Volia saber vàries coses, com que mentre això no passi, la indemnització a Bei Barcelona no 
està més o menys estimada el que pot costar, no? També ens han condemnat a les costes del 
procediment, tenim estimat el cost? Després, qui va donar la llicència d’obres per fer això? I 
perquè el jutge diu, que és molt fort el que diu, i no ho trobo, en relació a quan es va donar la 
llicència, dient que es va obrar de mala fe, completament il·legal, és a dir el jutge està molt 
empipat amb tot això. Hi ha una llicència i el constructor l’ha fet tal qual  la normativa i qui va 
donar la seva autorització; i jo diria que el senyor Paraira o el senyor Cardoner estaven de 
presidents, però qui va signar la llicència? Clar si jo no sé això jo no puc donar conformitat a 
aquests 70.000€ per aquest fet. Perquè si és un assessor extern l’obligació d’ell és demanar-ho. 
Necessito l’expedient, aquest expedient que jo ja he demanat i  encara que a corre cuita el vaig 
demanar i no se’m va donar. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que aquesta sentència és anòmala, anormal del tot. Si 
encara que no ens ho pensem, els jutges també s’equivoquen. Vostè no vulgui veure més enllà 
perquè no hi ha res, ja li dic jo. L’advocat nostre hi està al darrera i aquesta llicència es va 
donar correctament. Quan tingui l’expedient li acabarem d’explicar. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que vol llegir el text de la 
sentència perquè el jutge estarà molt equivocat però suposo que de normativa urbanística en 
sap.... “Autorizó de forma gravemente ilegal la construcción de tres viviendas”.  
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que més endavant ja li explicarem amb els serveis tècnics 
com ha anat tot això. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que han fet menció d’una 
queixa que va presentar un treballador i d’un informe de la Secretària i que a banda d’un escrit 
que vaig presentar, demanant aquesta informació, vull deixar constància al ple que seria 
interessant que si hi ha qualsevol altre document que complementi aquesta informació, que la 
puguin incorporar. M’he sabut explicar? És a dir, vaig presentar un escrit demanant que 
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tenia coneixement que hi havia una queixa d’un treballador contra un dels vocals de la junta de 
govern i que posteriorment va quedar resolt, demanava aquesta informació, donat que vostè 
senyora Susana Herrada, ha fet menció d’aquest tema durant el ple i que hi havia unes 
compareixences i unes actuacions de secretaria amb un informe, doncs volia còpia de tota 
aquesta informació. Res més. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que si havia fet menció és perquè 
ahir vaig veure la seva sol·licitud d’informació d’aquest cas, i si no ho hem fet públic i ho hem 
mantingut amb una discreció adequada és per una qüestió de protecció de dades i perquè 
aquesta persona no havia entrat la queixa per registre i per tant hem volgut respectar la seva 
decisió. I si la Secretària dóna el seu permís si és així no tindré cap problema en donar-li 
l’informe del que s’ha decidit. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que només volia afegir una 
cosa, si aquest treballador dóna permís jo puc veure aquest expedient. Jo comprenc que és una 
cosa personal i si ell no ha dit res públicament, serà per les seves reserves. Però si ell dóna el 
permís jo aquest expedient el vull veure. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRAD I CORTÉS i manifesta que parlarà amb la Secretària i ja 
decidirem el que hem que fer i ja parlarem amb el treballador.  
 
VOTACIÓ.-  8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-ACTUEM i 1 del membre del grup PP. 
1 vot en contra del membre CPCV. 
 
EXPLICACIÓ DE VOT.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que 
vol explicar breument perquè ha votat favorablement aquest punt. Voto que si perquè hi ha una 
sentència que m’obliga a que haig d’assumir un tema d’un enderroc, sinó votaria en contra. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que li agraeix la seva sensibilitat. Gràcies. 
 
 
6.- RATIFICAR EL DECRET NÚM. 761/2014 DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD, 
D’APROVACIÓ DEL TERCER ADDENDUM DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE 
L’INTITUT CATALÀ D’ENERGÍA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, L’AJUNTAMENT 
DE SANT CUGAT DEL VALLÉS I L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE 
VALLDOREIX. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que el següent Decret núm. 761/2014 de Presidència de 
l’EMD de Valldoreix, de data 29 de desembre de 2014: 
 
“Ates el tercer addendum del conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Energia de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, signat en data 16 de desembre de 2014. 
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RESOLC: 
 
Aprovar el tercer addendum del conveni de col·laboració entre l’Institut Català d’Energia de la 
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, en virtut del qual l’IACEN es compromet a retornar a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix les quantitats aportades com a 
avançament d’allò que havia d’aportar l’ICAEN, en el següent calendari: 
 
 Pagament total 

ICAEN 
AJUNTAMENT SANT 

CUGAT 
EMD VALLDOREIX 

 
1er pagament 2014 471.915’06 235.957’53 235.957’53 
2on pagament 2015 471.915’06 235.957’53 253.957’53 
3er pagament 2016 629.220’08 428.084’94 201.135’13 
TOTAL 1.573.050’19 900.000’00 673.050’19 
 
Ratificar aquest acord en el proper Ple de la Junta de Veïns Ordinari.” 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- RATIFICAR el Decret núm. 761/14 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 
29 de desembre de 2014, d’aprovació del tercer addendum del conveni de col·laboració entre 
l’Intitut Català d’Energia de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés i 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de 
Catalunya i a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta 
que per fi tenim un document que manifesta per una banda l’esforç financer que han fet tant 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès com l’EMD de Valldoreix, fins ara teníem paraules que 
estaven en converses, però no teníem cap document en ferm que reflectís que tot això ens ho 
tornarien, per tant enhorabona per haver aconseguit aquest escrit. El que em crida l’atenció és 
que ens diuen que el primer pagament ens el farien en el 2014, el segon en el 2015 i el tercer al 
2016, cap inconvenient, però no hauríem de posar aquest import com a ingrés en el pressupost? 
O seguim amb el criteri de caixa, fins que no arribin els diners no ho tindrem. Reconegut ho 
tenim, per tant ho podríem reconèixer dins del pressupost? 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que per fi tenim un document 
que te un número d’expedient explícit i que reconeix una deute. Encara que teníem dos 
documents anteriors, un del 18 de juliol de 2012, que en una acta de reunió ja es deia com es 
pagaria, i un altre del 24 de juliol de 2012, en contes de 12, 13 i 14, ja diuen 13, 14, 15. Ens ho 
retrassen un any. I ara finalment el 14, 15 i 16. De la primera vegada a ara, ja hauria d’estar 
pagat i encara estem pendents. Una altra cosa que em crida l’atenció és que la data 
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d’expedició del document és de 16 de gener de 2015 i diu que el primer pagament serà l’any 
2014. Ja és sospitós. He estat mirant els pressupostos de la Generalitat del 2014 i 2015, poca 
broma, 1400 o 1500 pàgines, i no he trobat aquesta partida, però ara bé els he demanat que 
m’informin d’on està aquesta partida i encara no he rebut resposta. Però com volia saber com 
anava això, he fet una consulta a un grup parlamentari i m’han contestat que l’Institut Català de 
l’Energia no té destinada cap partida en el pressupost de 2014 ni tampoc el 2015, per pagar-ho. 
Està molt bé perquè el deute està reconegut oficialment però el pagament no, passarà com 
altres, cinc o sis anys després. 
 
Pren la paraula la Secretària-interventora i manifesta que el conveni el té signat el 16 de 
desembre, i el té aquí a l’expedient. La data del 2015 és perquè l’han enviat el 14 de gener però 
el conveni és del 16 de desembre de 2014. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que el número de referència 
és de gener. A part d’això reitero que no està en cap dels dos pressupostos, ni el 14 ni el 15.  
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta al senyor Canals que 
sempre han estat parlant de reconèixer aquest deute dins del pressupost i quan cobrem ho 
destinarem a amortitzar el crèdit del Banc de Sabadell, que és el crèdit que tenim amb pitjors 
condicions perquè estem pagant el 3% d’interès, per tant destinarem aquests diners a amortitzar 
el crèdit i deixarem l’EMD amb molt poc endeutament. Ja se que és un plantejament del que 
divergim, ho podríem reconèixer però com tenim un romanent molt alt i molt inflat, perquè la 
Generalitat ha anat reconeixent deutes que té i els tenim posats en el romanent, i fins que no 
tinguem els ingressos, pensem que és la millor manera d’actuar. Tenir els diners, fer una 
modificació pressupostària i incloure-ho i aprofitar per amortitzar el deute. Pel que diu la senyora 
Babiloni, vostès sempre estan intentant trobar el punt negatiu en tot això. En el ple passat em va 
preguntar per aquest tema i jo li vaig contestar que s’hi estava treballant. I em va somriure i tot 
perquè no li vaig concretar res però, és veritat que s’hi estava treballant. I ara tenim ja un 
document signat a data de desembre, no de gener, en què reconeix que això se’ns pagarà. Hem 
presentat tota la documentació a la Generalitat, des d’intervenció hi ha hagut molta feina per 
presentar-ho tot perquè per pagar aquesta quantia la Generalitat demana justificació, expedients 
d’obra, etc, però ja s’ha presentat tot i està previst que dins d’aquest primer trimestre es cobri la 
primera part. Que si que posa 2014, però si cobrem el primer trimestre del 2015 doncs ja estarà 
complint molt millor que altres deutes que tenim amb la Generalitat que encara estan pendents. 
No intentin buscar on no n’hi ha, perquè s’han tret les torres perquè el Josep es va capficar en 
què s’havien d’avançar els diners i així es va decidir i ara s’estan cobrant els diners. Deixarem la 
legislatura cobrant els diners que s’han avançat i el poble sense torres.  
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que vol afegir alguna cosa més del que ha dit el senyor 
Gavaldà, i és que vostè mai s’ha cregut el que li hem dit, mai es creia que hi havia aquests 
diners, mencionava que com el govern de l’EMD, el govern de Sant Cugat, i el de la Generalitat 
eren del mateix grup polític, ens passavem la pilota l’un a l’altre, espero que ara tingui el 
convenciment que això no era així, també li demano que potser aquestes fonts que vostè 
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mencionava en l’últim ple, que li deien que no hi havia la partida i que nosaltres no reclamaven, 
suposo que ara havent-hi aquest document farà que canviïn d’opinió, si més no. L’ICAEN no té la 
reserva econòmica perquè la té la tresoreria de la Generalitat. Suposo que jo no en tinc ni idea i 
que vostè ho sap millor, però l’únic que li vull dir és que els diners aquests els cobrarem i que 
evidentment hi ha hagut un retard amb els terminis, encara que també les obres es van acabar 
més tard, i tampoc no vull haver d’entrar a dir-li altres coses o a discutir el perquè de la situació 
econòmica, però si que li demano és que tingui més confiança amb les gestions que fem. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que la confiança la començo a 
tenir des que hi vist aquest document, que veritablement diu que hi ha un expedient i vostè ha 
dit que anem a cobrar, anem a cobrar, jo els he demanat on està aquesta partida dins dels 
pressupostos de la Generalitat i ningú m’ho ha sabut dir i això és important. Sabem que estan 
amb retallades, sabem la situació que està la Generalitat, i és molt bonic dir que ens ho pagaran 
de seguida, però si no hi ha la partida, ens ho pagaran però no sabem quan, dins de dos, tres, 
quatre o cinc anys. I l’EMD te el deute ara i paga interessos al banc. És això només. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que no es paguen 
interessos al banc. Nosaltres precisament utilitzarem aquests diners per amortitzar el pitjor crèdit 
de tots, que és el de 900.000€ que es va demanar el 2011 per pagar la part que havia de pagar 
l’EMD. Es paguen interessos de la part que havia de pagar l’EMD i no del deute de la Generalitat. 
Aquests diners els hem pagat amb crèdits de la Diputació de Barcelona que no tenen interès. No 
te cap cost per l’EMD, però aprofitarem aquests diners per pagar la part que li pertocava a l’EMD. 
Avançar aquests diners no ha suposat cap despesa en interessos per a l’EMD. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que li afegeix que nosaltres vam negociar una 
subvenció de 400.000€ que han anat a parar a les torres d’alta tensió, i tot dins d’aquesta 
legislatura, que quedi clar que hem fet alguna cosa en aquesta legislatura perquè sembla que no 
haguem fet res. Gràcies. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
7.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM. 19/15 DEPRESIDÈNCIA DE L’EMD, 
D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, DEL PROGRAMA 
COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa el següent Decret núm. 
19/2015 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 13 de gener de 2015: 
 
“Atès que la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en data 18 de desembre de 
2014, aprovà el Programa complementari de Foment de l’ocupació local, que te per finalitat 
contribuir a les polítiques d’ocupació al territori, amb les dues línies que es detallen:  

 
• Línia 1: Suport al foment de l’ocupació local, que té per objecte contribuir a la 
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contractació i nomenament de personal aturat o desocupat mitjançant el finançament de 
plans locals d’ocupació. 

 
• Línia 2: Suport a la reactivació econòmica local, que té per objecte contribuir al 

finançament d’obres de manteniment, reparació i conservació d'infraestructures i edificis 
d'ús general, entre d'altres.  

 
Atès que la Diputació de Barcelona ha comunicat a aquesta EMD de Valldoreix la distribució dels 
ajuts al territori i en concret a Valldoreix, segons el següent detall: 

 
• Línia 1: Suport al foment de l’ocupació local, import 95.170,51 €, amb l’objecte 

de contribuir a la contractació i nomenament de personal aturat o desocupat 
mitjançant el finançament de plans locals d’ocupació. 

  
• Línia 2: Suport a la reactivació econòmica local, import 63.447,01 €. té per 

objecte contribuir al finançament d’obres de manteniment, reparació i conservació 
d'infraestructures i edificis d'ús general, entre d'altres. 
 

En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 k) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en relació a l’article 83 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, HE RESOLT:  

 
PRIMER.- ACCEPTAR l’ajut de 158.617’52 euros atorgat per la Diputació de Barcelona, en 
referència al Programa complementari de Foment de l’Ocupació Local, que te per finalitat 
contribuir a les polítiques d’ocupació al territori. 

 
SEGON. - L’abast de l’acceptació de l’import atorgat és total i es proposa la següent 
redistribució d’aquest import entre les dues línies de suport: 
 

- Línia 1: Suport al foment de l’ocupació local, import 101.287’57 euros 
- Línia 2: Suport a la reactivació econòmica local, import 57.329’95 euros 

 
TERCER.- NOTIFICAR l’acceptació de l’ajut a la Diputació de Barcelona d’acord amb el model 
normalitzat.  
 
QUART.- DONAR COMPTE en la propera sessió plenària de la Junta de Veïns.” 
 
 
 
 

8.-ACCIÓ DE GOVERN 
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Hisenda.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que de l’Àrea 
d’Hisenda, s’està tancant l’any econòmic, i realment la feina que hem tingut ha estat per 
presentar tots els documents necessaris que demana l’Estat. S’ha presentat tota la 
documentació per poder cobrar els diners de les torres d’alta tensió.  
 
Esports.- De l’Àrea d’Esports s’està treballant amb el tema de les 5 Milles Femenines, i 
comencem a preparar-ho tot ara ja que per fer-ho ben fet es requereix molt temps. 
 
Comerç.- Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i manifesta que des de l’Àrea 
de Comerç, tal com es va anunciar en el darrer ple, s’està desenvolupant l’App per a tots els 
comerciants i volem que surti a meitat del mes vinent.  
 
Serveis Socials.- S’ha fet la segona Cavalcada, que és la que fem en els geriàtrics i llar d’avis 
que no tenen mobilitat per desplaçar-se a la cavalcada gran i ha estat un èxit. 
 
Medi Ambient.- Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i manifesta que estem 
fent els treballs propis de l’estació posant en marxa els criteris de poda i els tractaments 
addicionals.  
 
Cultura.- A banda de la segona Cavalcada que com ha dit el senyor Ortolà ha estat un èxit 
emocionant, comentar que la Cavalcada de Reis a Valldoreix també ha estat un èxit gràcies a la 
participació de tot el poble de Valldoreix. Acabem de fer l’entrega de premis de la Vila de 
Valldoreix.  
 
Comunicació.- Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que tal com s’ha 
explicat a l’audiència pública s’està renovant l’App, la Web, el portal de transparència, i el blog 
del President. El portal de transparència el el blog del President ja estan enllestits i la Web i 
l’App s’hi està treballant, per si es troben errors importants. 
 
Joventut.- Divendres passat es va fer el primer concert temàtic, que farem trimestralment i 
cadascun serà de tipus de música diferent. Van venir tres grups de música –i intentem que 
siguin grups locals- de Cerdanyola i Rubí, estem molt contents, vam tenir una afluència de 200 
persones i estem preparant la propera que serà el segon cap de setmana de març amb un altre 
tipus de música del qual us mantindrem informats ben aviat. Gràcies. 
 
Ensenyament.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que 
continuem el dia a dia amb la feina normal, destacar que aquest any 2015, a part de les 
millores pedagògiques i inversions del Ferran Clua, dels 30.000€ que posem, també hem decidit 
aportar 5.000€ per a l’Escola Bressol per fer les inversions que ells decideixen que es poden fer 
i ja hem plantat els arbres al pati per a que puguin tenir ombra, i també a l’escola de música 
hem cobert les parets que estaven insonoritzades però amb un tipus de material que no era 
l’addient perquè marejaven. En breu, transversalment amb l’àrea d’Obres i Serveis 
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estem mirant de fer la gran inversió per canviar de gasoil a gas, que pensem que s’ha de fer. Ja 
anirem explicant-ho. 
 
Obres i Serveis.- Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que des de la 
vocalia d’obres comentar que hem acabat el parc de davant del CAP i la farmàcia, també els 
ponts que travessen la riera, hem fet capes de rodament en vials que estaven sense asfaltar ni 
urbanitzar per optimitzar la despesa en manteniment i evidentment donar millor qualitat de vida 
als veïns.  
 
Des de serveis hem concursat el clavegueram i estem amb el concurs de les alarmes de tots els 
edificis de l’EMD de Valldoreix. I pel que fa el transport públic estem treballant transversalment 
amb comunicació per portar totes les dades relatives a la geolocalització de les parades de bus 
per a que puguem incloure aquest servei dins d’aquest aplicatiu. Gràcies. 
 
Torres alta tensió.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que com és evident ja no tenim 
les torres d’alta, és un tema que ha passat a la història, i ens congratulems tots. Dir-vos que 
estem preparant una celebració perquè després de 101 anys de tenir les torres, el poble de 
Valldoreix ha de celebrar la seva retirada. El 22 de febrer farem una celebració i tot el poble de 
Valldoreix està convidat.  
 
Agrupació d’EMD’S.- Comunicar-vos que hi ha dues noves EMD que són les de Sant Miquel de 
Balenyà que s’escindeix de Seva i l’Estartit que s’escindeix de Torroella de Montgrí. Ja està 
aprovat per la Generalitat de Catalunya i el 7 de febrer es fa l’acte a Sant Miquel de Balenyà, i 
encara està per confirmar el de l’Estartit però pensem que serà properament. 
 
 

9.- PRECS I PREGUNTES 
 
Tema autobús.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ, i manifesta que li han 
arribat veus que potser s’està estudiant o es va estudiar un possible traspàs de la línia 
d’autobusos i volia saber si hi ha alguna cosa certa o no. 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que dir-los tant sols que el 
concessionari actual, s’ha posicionat en la proposta de fer una cessió dels drets d’explotació i en 
conseqüència de la venda de la concessió a una altra concessionària i tot just estem en aquest 
punt d’aquesta aproximació i presentació de candidats però no hi ha res tancat. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ, i manifesta que no té present en el cap 
el que deia el contracte de la concessió amb Saiz Tour i si fa menció en algun punt o article una 
possible cessió de la concessió de si en tenen dret o si és necessària l’aprovació per part de 
l’EMD. Perquè potser ens interessa més treure a concurs aquesta concessió, i ara no tinc 
present si tinc aquest contracte o no però seria interessant tenir-lo. M’agradaria disposar de 
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tota la informació possible i ja sé que vostè ens atendrà perfectament a qualsevol pregunta.  
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que li passarem tota la informació 
que s’ha anat generant perquè des del primer moment aquesta va ser la pregunta que des del 
departament d’intervenció ens vam fer. S’han demanat informes tècnics i jurídics, s’ha estudiat 
el contracte i els termes en que està redactat, i a priori sembla que nosaltres no tenim l’opció 
de negar-nos a que si hi ha una empresa –això si que demostri la seva solvència i capacitat 
suficient per a que pugui portar a terme la mateixa concessió- el mateix contracte no ens 
permet negar-nos. No dubtin que els passarem tota la informació que es generi al respecte. 
 
Tema comunicació.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ, i manifesta que pel 
que fa al tema de l’App de  Valldoreix no sé si ha comentat alguna qüestió de l’estat del grau 
que tenim i amb la Web que ha dit que s’estava treballant-hi, doncs com està. 
 
Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que ja li vaig contestar el mail 
preguntant pel tema de l’App i ja et vaig comentar que l’App està acabada i que el que manca 
és el tema del bus que ja et vaig comentar. Estem esperant a que la companyia ens faci arribar 
aquestes dades que ens manquen. Quan ens les facin arribar, ho testejarem mínimament però 
sempre ens podem trobar amb algun dispositiu que no funcioni, i estarà llest. Pel que fa a la 
web si que és cert que vam dir que estaria feta a finals d’any, però si que en un mes estarà ja 
penjada i substituint la que hi ha ara. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ, i manifesta que no entén quin tema 
manca per passar l’empresa d’autobusos, quan l’horari ja el sabem. O és un problema que 
tenen ells amb la localització del GPS que tenen ells. És a dir que no és un problema d’horari. 
 
Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que potser no s’ha explicat prou be, 
però que el tema del GPS amb el tema de les aplicacions, és molt complicat sobretot amb 
Android, i pot passar que poses un horari, el GPS et diu que tens una hora i resulta que no la 
tens, que no és aquesta l’hora. Si busques el fons del problema és aquest. El GPS amb Android 
és molt més complicat perquè hi ha molta varietat, cosa que amb Apple no acostuma a passar. 
 
Mur del passeig del Nard cantonada Rbla. del Jardí.- Volia felicitar-vos pel rebaix perquè facilita 
bastant el trànsit per aquest carrer. 
  
Petició d’informe.- He fet menció a la reunió amb els veïns que estem pendents de rebre 
l’informe de MCrit, que quan puguin ens ho enviïn. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que us farem arribar l’estudi de MCrit. 
 
Canvi de sentit carrers.- També el fet que hagin anunciat que després de les eleccions, i amb 
molt bon criteri, havien mirat si es podia fer la consulta abans, la Llei diu que no es pot fer 
aquesta consulta 6 mesos abans de les eleccions, i que es faria en posterioritat, és 
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clarament una afirmació que per ara  no es canvia el sentit dels carrers i que s’espera al resultat 
de la consulta. La meva interpretació és aquesta. 
 
Torres alta tensió.- Pel que fa al tema de les torres d’alta tensió, felicitar-vos a tots, partits, 
corporacions, persones que heu contribuït a que es retirin les torres, i que han provocat en 
ocasions moltes tensions.   
 
Moció de l’Aigua.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que el 
mes de setembre es va aprovar una moció sobre la qualitat de l’aigua i veig que encara no hi 
ha res a la pàgina web, o no ho he sabut trobar. I si està aprovat cal posar-hi termini, no? 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERAR I MARTÍNEZ i manifesta que no ha portat dades de com està 
la gestió de l’aigua, en qualsevol cas parlaré amb el senyor Marcos Pérez, que és l’enginyer i 
així li podrem trametre tota la informació que sigui necessària. 
 
Informe de la Secretària-interventora.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i 
manifesta que en un ple va demanar un informe de la Secretària-interventora sobre els terrenys 
de l’estació que encara no m’ha estat entregat i mirant aquest expedient, m’ha tornat a venir en 
ment el tema de la retirada de l’informe tècnic, i com no ha quedat massa clar perquè encara 
no hem escoltat el tècnic, proposo que els vocals de l’oposició amb el senyor Puig i el tècnic, 
fem una reunió per a que ens expliqui com ha quedat el tema, per si hem d’agafar l’informe i 
l’hem d’estripar o si hem d’agafar l’informe i tenir-lo molt present.  
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que pel que fa a l’informe del tècnic, no és ben bé el 
terreny de l’estació, sinó que són els informes previs del conveni amb Sant Cugat, i no tinc cap 
inconvenient en fer una reunió amb el tècnic en qüestió, vostè, el cap de territori de l’EMD i jo 
mateix per parlar-ne i aclarir-li el que faci falta. 
 
Informe sobre l’Àrea de l’assistenta social.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I 
SESMA i manifesta que s’està acabant la legislatura i encara no m’ha passat cap informe sobre 
l’àrea de l’assistència social a Valldoreix, que li he demanat per activa i per passiva durant dos 
anys. 
 
Contesta el senyor JORDI ORTOLÀ I CALTAYUD i manifesta que en el seu dia li vaig facilitar el 
que m’havien donat a Sant Cugat, que era la primer part, i ara el tècnic que portava aquesta 
àrea ha marxat o treballa en un altre departament i aquesta setmana precisament li vaig 
demanar directament a l’assistenta social de Valldoreix, li vaig sol·licitar per a que reclamés tot 
l’any 2014.  
 
Preus al mercadet.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que 
observo que en el mercadet segueixen sense posar els preus, sobretot qui té el control i 
responsabilitat del mercadet.  
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Contesta el senyor JORDI ORTOLÀ I CALTAYUD i manifesta que és cert que els que van molt 
d’hora al mercadet –com vostè o jo i molta gent d’aquí, no troben els preus posats. La parada 
en qüestió diu que sobre les 10 hores que ja els te col·locats. Desconec si és veritat o no i ara 
hem demanat a la Diputació de Barcelona que enviï una persona de quan en quan per fer una 
revisió. Aquesta setmana he estat parlant amb l’oficina del consumidor i resulta que és una 
persona nova i poden fer serveis de vigilància i que farien el seguiment. És el que li puc 
avançar. 
 
Arbres catalogats.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que els 
arbres que estan catalogats i que n’hi havia alguns que s’havien d’incorporar en el catàleg el 
mes de desembre, vol saber com està aquest tema. 
 
Contesta el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i manifesta que el dia que vingui a treballar 
ens reunim perquè els tinc a la seva disposició. Els donaré tot l’estudi, cap problema. 
 
Portal de transparència i nova web EMD.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I 
SESMA i manifesta que ara que s’estarà en total transparència i absoluta, i que tindrem una 
nova web, espero poder trobar les actes dels plens al dia... al portal de transparència. Que la 
gent al moment tingui tota la informació penjada. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que parlant del portal de transparència li demanaria que 
ens facilités les seves dades que se li van demanar i que no ens les ha presentat i no les podem 
incloure perquè no ens les ha donat. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que parlant del portal de 
transparència i de les actes que estan penjades, ja que demanaven opinió, doncs comunica que 
la última acta que està penjada és del 20 de març de 2014. Manquen la sessió plenària de l’11 
de desembre de 2014, la del 20 de novembre de 2014, 29 d’octubre de 2014, 25 de setembre, 
22 de setembre, 7 d’agost, etc... li puc dir la llista sencera... 17 de juliol, 19 de juliol, 22 de 
maig, 21 de novembre de 2013, 6 de novembre, etc. Hi ha una llista llarga que us faré arribar 
per a que ho reviseu. Manifesta que està molt bé disposar d’aquestes actes en format PDF però 
també en format de so, no ocupa molt espai i de so no ocupa, i no és el mateix perquè 
escoltant les paraules de viva veu pren més consciència que si ho fa només en un escrit. 
Encoratjar-vos per a que també estigui. A Sant Cugat el tema de la transparència el tenen dins 
la mateixa web i els plens els tenen penjat allà i fins i tot en vídeo. Ho pengen al dia següent i 
seria de gran utilitat.   
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que vol reiterar el que diu el 
senyor Canals i que aquestes mocions que estan penjades a la pàgina de transparència són 
exactament les mateixes que estan a la web, i per tant manquen la tira d’actes de les sessions 
plenàries. 
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Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 


