ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT
EL
DIA
Ú
DE
FEBRER
DE
DOS
MIL
DIVUIT.

A Valldoreix, el dia ú de febrer de dos mil divuit, a la seu de l’Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix, i presidint l’il·lustre Presidenta Acctal. de la Junta de Veïns, senyora SUSANA
HERRADA I CORTÉS, es reuneixen a les 19.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM
CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-, senyora ELENA DEGOLLADA I
BASTOS – GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-; senyor BERNAT GISBERT I RIBA – GRUP
PDeCAT-Demòcrates-Actuem-; senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor
FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; i senyor NOËL
CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; 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 19
D’OCTUBRE DE 2017 I PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 12 DE DESEMBRE DE 2017.
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 19 d’octubre de 2017 i ple
extraordinari del dia 12 de desembre de 2017, 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 del dia 19 d’octubre de 2017 i
ple extraordinari del dia 12 de desembre de 2017.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
PRESIDENTA ACCTAL. SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Llegeix la proposta d’acord.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, ERC-MES, CUP-PC,)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

S’aprova per unanimitat dels membres presents.

2.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ANA CANO FARRÉ COM A VOCAL DEL GRUP
MUNICIPAL DE CIUDADANOS
La Presidenta Acctal. manifesta que aquest punt es deixa sobre la taula perquè no
ha arribat la credencial de la Junta Electoral Central.
Atès que la Junta Electoral Central ha expedit la credencial expressiva de que ha estat designat
Vocal de l’EMD de Valldoreix la Sra. Ana Cano Farré com a representant de CIUDADANOS, en
substitució de la Sra. Susana Casta Balcells.
La Sra. Ana Cano Farré pren possessió en aquest acte de llur càrrec de Vocal de l’EMD de
Valldoreix, tot prestant la següent declaració d’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia,
en compliment de l’article 108.8 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
La Presidenta accidental li pren la següent promesa o jurament del càrrec:
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE VOCAL DE LA JUNTA DE VEÍNS DE L’EMD DE
VALLDOREIX AMB LLEIALTAT AL REI I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA
CONSTITUCIÓ, COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, AIXÍ COM L’ESTATUT
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?”
La Sra. Ana Cano Farré contesta:
Si ho prometo

3.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS
A) MOCIÓ INSTITUCIONAL EN DEFENSA DE LES INSTITUCIONS DE CATALUNYA I
DELS SEUS REPRESENTANTS ELECTES
La democràcia sempre s’expressa a través del poder de decisió dels seus ciutadans i, per
això, la sobirania de Catalunya rau en la voluntat d’autogovern del poble català. Aquests
dos conceptes són els pilars de la societat catalana que sempre ha defensat, de manera
exemplar, discutir i debatre idees de forma pacífica, cívica i en un context de diàleg
polític.
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El Govern de la Generalitat ha expressat de forma reiterada la voluntat de revisar el marc
d’autogovern, adaptant-lo als anhels i demandes dels seus ciutadans, per disposar dels
mecanismes per garantir i millorar la seva qualitat de vida. Aquest procés també ha anat
acompanyat de propostes per obtenir un nou finançament, més just i adequat als
esforços fiscals de la societat catalana. Malauradament, totes les peticions han topat
sempre amb una paret per part dels diversos governs de l’Estat espanyol. I fins i tot,
amb l’excusa de la crisi econòmica s’ha fet el contrari: recentralitzar i intervenir les
finances de la Generalitat.
Les constants negatives han generat que a Catalunya la majoria de ciutadans tinguin
avui en dia un sentiment de reivindicació molt més fort. S’ha vist constantment des del
2012 en les multitudinàries manifestacions i mobilitzacions en defensa de les llibertats i
del dret legítim a decidir a través de les urnes. La consulta del 9 de novembre de 2014 i
el referèndum de l’1 d’octubre de 2017 són exemples clars de la voluntat democràtica de
decidir, sempre sota paràmetres conciliadors, cívics i serens.
Davant d’aquestes reclamacions legítimes, no hi ha hagut cap política de mà estesa per
part de l’Estat espanyol. L’absència de mecanismes d’arbitratge, d’institucions
mediadores i la utilització abusiva, partidista i parcial del Tribunal Constitucional per part
del Govern de l’Estat ha donat lloc a una crisi de legitimitat democràtica. El Govern de
l’Estat, enlloc d’afrontar de forma racional un problema polític per la via del diàleg
institucional, ha volgut anul·lar la voluntat del poble de Catalunya a través de la
judicialització de la política pels tribunals de justícia. Només cal recordar la petició de la
Fiscalia General de l’Estat d’investigar més de 700 alcaldes i alcaldesses compromesos
amb el dret a decidir a través de les urnes, que ha comportat haver de declarar davant
d’un jutge.
L’aplicació barroera de l’article 155 de la Constitució espanyola, una mesura excepcional
que s’ha imposat en uns termes que generen seriosos dubtes de sobre la seva
constitucionalitat, ha comportat que el Govern de l‘Estat ha dissolt i substituït les nostres
institucions. Així, ha limitat l’activitat i la capacitat de decisió del Parlament de
Catalunya, ha cessat també el Govern de la Generalitat i els seus responsables polítics,
ha aplicat mesures d’intervenció extraordinàries per controlar les finances de la
Generalitat i per dissoldre i liquidar organismes administratius, acomiadar personal i
facilitar l’espoli del nostre patrimoni cultural, entre d’altres. També a l’empara d’aquest
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article s’han convocat les eleccions al Parlament de Catalunya del passat 21 de
desembre.
De forma simultània el Govern central va acordar donar ordres a la Fiscalia perquè instés
l’acusació contra els representants del Consell Executiu, cosa que va comportar que
membres del Govern català, començant pel seu President, haguessin de marxar obligats
a l’exili i vuit consellers i conselleres van ser detinguts i empresonats desprès de ser
interrogats a l’Audiència Nacional pels presumptes delictes de rebel·lió, sedició,
malbaratament de cabals públics i desobediència. Sis consellers han estat un mes a la
presó, i el vicepresident Oriol Junqueras i el conseller d’Interior Joaquim Forn encara hi
són des de fa més de 79 dies. També s’ha acusat de greus delictes a sis membres de la
Mesa del Parlament, i la mateixa Presidenta del Parlament va haver de passar una nit a
la presó, i va sortir l’endemà després de dipositar una quantiosa fiança i s’han adoptat
mesures cautelars contra els altres membres de la Mesa. Prèviament també es van
empresonar de forma preventiva i sense fiança a Jordi Sánchez, president de l’Assemblea
Nacional Catalana, i Jordi Cuixart, president d’Òmnium Cultural, i encara romanen a la
presó des de fa més tres mesos, malgrat haver actuat sempre de forma cívica i pacífica.
Igualment, es mantenen diverses actuacions judicials obertes contra altres alts càrrecs
del Govern, i dirigents sobiranistes.
La presó provisional és una mesura cautelar que només s’hauria d’aplicar en
circumstàncies excepcionals i ben justificades, que clarament no es donen en aquests
casos, i resulta evident la manca de solidesa dels arguments legals per mantenir-los a la
presó.
El món local de Catalunya sempre s’ha caracteritzat per la seva proximitat, voluntat de
servei i compromís amb la ciutadania, actuant amb lleialtat i respecte a les institucions
de Catalunya, i defensant la democràcia.
Per aquests motius, es proposa a Junta de Veïns del Ple de l’EMD de Valldoreix l’adopció
del següents ACORDS:
Primer.- Instar a les institucions de l’Estat a respectar i acceptar la voluntat inequívoca
dels ciutadans de Catalunya expressada a les urnes el 21D. La legitimació de les
institucions rau en la voluntat democràtica de la ciutadania quan aquesta expressa
lliurement el seu vot, i encara que ha estat en circumstàncies excepcionals i sense
igualtat de condicions, el resultat ha estat diàfan i inequívoc.
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Segon.- Exigir la derogació de forma immediata de la intervenció de les institucions de
Catalunya i la finalització de qualsevol tutela externa del nostre autogovern, tant per la
via emparada formalment en l’article 155 de la Constitució Espanyola, com mitjançant la
intervenció de les finances de la Generalitat a través d’un control més basat en criteris
d’oportunitat i arbitrarietat que de legalitat.
Tercer.- Instar a l’alliberament dels presos polítics catalans, tres d’ells representants
polítics catalans elegits pel poble de Catalunya, que continuen empresonats, en aplicació
desproporcionada d’una mesura cautelar que no té raó de ser perquè no hi ha cap risc
de reiteració presumptament delictiva ni d’actuació violenta.
Quart.- Exigir la fi de la persecució judicial de la qual són víctimes les institucions de
Catalunya, i els polítics i líders socials que s’han implicat en el procés polític català,
demanant que s’afronti la solució d’aquest conflicte polític per la via del diàleg, la
negociació i el reconeixement polític, i en cap cas per la persecució i repressió.
Cinquè.- Notificar aquesta resolució al President del Parlament de Catalunya i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM).
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Les explicacions de la moció són llargues, no les llegiré
totes perquè bàsicament tots volem sopar a casa. Faré una mica de resum, llegint part de la
moció.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Simplement donar el nostre suport a aquesta moció,
evidentment, condemnar una vegada més la situació de les persones que estan a la presó –
principalment-, i també les que estan a l’exili, i dir que les persones que diuen que els presos
polítics són polítics presos, també haurien d’afegir la coletilla de “dir que són polítics presos per
una justícia polititzada”. Gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Poca cosa puc afegir que no s’hagin dit en els últims dos
mesos, tres? 108 dies porten a la presó Sánchez i Cuixart, 91 dies porten a la presó l’Oriol
Junqueras i en Joaquim Forn, si ja és prou greu que hi hagi gent a la presó de manera
legalment polititzada, i en presó preventiva sense que se’ls hagi jutjat, encara ho és més que hi
hagi dues persones que no han tingut cap càrrec polític i que són representants d’unes
associacions i ja està. Jo he arribat aquí i he5deixat al final uns paperets, hi havia unes 40

còpies, que bàsicament el que tenien era l’adreça per si algú s’ho volia endur a casa i enviar-los
una carta, als Jordis, a l’Oriol i al Joaquim. No he vist marxar 40 persones, no entenc perquè no
hi ha aquests fulls allà, i vol dir que o algú els ha retirat o algú ha vingut i se’ls ha endut per a
que ningú se’ls pugui endur. Llavors si ja és prou trist que això estigui passant, encara és més
trist que algú els hagi recollit i no els hagi deixat allà a sobre. És molt possible que si ha estat
d’aquesta manera la culpa hagi estat meva per no comunicar-ho als tècnics de la casa i que
potser algú ho ha volgut retirar. I si ha estat algú de fora i se’ls ha endut, doncs quina pena
aquesta persona. Ja està.
PRESIDENTA ACCTAL. SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Totalment d’acord amb les
intervencions de l’oposició. No tenia coneixement d’aquesta iniciativa, però els pots tornar a
portar i ja mirarem que no desapareixin i siguin repartits.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, ERC-MES, CUP-PC,)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat dels membres presents.

B) MOCIÓ DE LA CUP-PC PER A LA CONDEMNA DEL FINANÇAMENT IL·LEGAL DE
CDC.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix l’adopció del següents ACORDS
Aquest Ple vol condemnar la corrupció provada als tribunals de justícia per part de
Convergència Democràtica de Catalunya cometent tràfic d’influències, amb un import
provat de 6.676.105,58 euros, pels delictes de tràfic d’influències, falsedat documental i de
falsedat comptable, emblanquiment de capital i delictes contra la hisenda pública i demana a
l’Ajuntament de Sant Cugat:
Que es realitzi de forma immediata la auditoria externa demanada per la CUP-PC, ERC-MES i
ICV dels contractes de Ferrovial necessària per aclarir les irregularitats de obres del PAV3 de
Sant Cugat del Vallès, posant a l’abast la informació retinguda, els informes tècnics necessaris
per a fer una la valoració acurada i adequada. La ciutadania te dret i ha de saber exactament si
existeix coresponsabilitat per acció o omissió abans que acabi el present mandat.
També demanem es faci saber de quins altres6mecanismes contra la corrupció s’ha dotat el

PEDECAT millors que el codi ètic i disciplinari de CDC, i instem a que els membres del PDCAT
que varen pertànyer a CDC facin una declaració pública de disculpes i demanin el retorn dels
diners malversats en tant que la Senyora Conesa va ser Regidora d’Urbanisme quan es realitzar
el desviament de diners cap a CDC.
Així mateix lamentem que en aquest cas continuï la impunitat cap el subornant ja que és
partícip de la malversació en tant que assoleix contractes i calla davant la ciutadania l’evidència
de l’espoli de capital públic.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda, aquesta moció,
els acords són molt concrets, però en el fons, aquesta moció va una mica en intentar lluitar en
contra de la cara aquesta de la corrupció que ens acompanya. Pretén evitar que es tornin a
passar fets de corrupció i malversació de diners, pretén conscienciar a tots els que exercim
algun càrrec polític de responsabilitat, pretén divulgar un altre missatge cap a la població en
general, que hi ha una altra manera de fer política que al cap i a la fi, la política no deixa de ser
la gestió de diner públic, i aquesta gestió hauria de ser totalment transparent i honesta. És per
això que haurem d’establir totes les regles del joc que siguin necessàries per a que aquestes
malversacions de diners no tornin a passar. Llegeix els acords de la moció.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Nosaltres com no pot ser d’una altra manera estem
totalment en contra de la corrupció i en nom de l’Acaldessa donaré compte d’aquesta
irregularitat de CDC, que crec que molts d’aquí ja coneixen: Manifestem el compromís de
l’ajuntament per la transparència i el bo govern i la defensa del bon fer i el bon nom d’aquest
Ajuntament. Des de l’equip de govern, no compartim en cap cas males pràctiques polítiques
que s’hagin pogut dur a terme, que hagin pogut estar o no vinculades amb la nostra formació
política. Des del moment que va ser requerit, l’Ajuntament va col·laborar extensament amb tota
la causa. Honorats d’haver pogut col·laborar amb la justícia. Ningú de l’ajuntament de Sant
Cugat ha resultat cridat, investigat ni condemnat en aquesta sentència no ferma. Vull constatar
que tota la informació ha estat compartida amb tots els grups de la oposició. Màxima
transparència. Seguirem treballant en base al bon govern, a la transparència i a la bona
pràctica, com no podia ser d’una altr manera. Per tot això estem d’acord amb el fons de la
moció, però no amb la forma, creiem que el PdCat té els mecanismes necessaris, al igual que
altres partits, a la web del PdCat consten aquests mecanismes ètics en contra de la corrupció,
per això estan també les lleis, i el que demana la moció ja s’està fent des de l’ajuntament de
Sant Cugat, l’EMD de Valldoreix no té cap implicació amb la corrupció, amb Ferrovial ni cap
causa d’aquestes i tot el que creiem que poden demanar des de la CUP o des d’ERC, en contra
del PdCat, ho poden fer des de l’Ajuntament de Sant Cugat, i nosaltres votarem en contra
d’aquesta moció.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Els nostres7companys i companyes de Sant Cugat seguiran

fent la feina que creguin oportuna al respecte, nosaltres com a representants d’una EMD que
pertany a Sant Cugat i en tant que no siguem un poble independent, doncs també ens afecta, i
és per això que comparteixo les paraules dels meus companys CUP-PC i que crec que s’han
demanat les explicacions que pertoqui i que evidentment cambiar de nom un partit està molt
bé, però si volem que la ciutadania es cregui realment que defugim d’aquelles velles pràctiques,
doncs evidentment no estaria de més demanar disculpes pel que s’hagi pogut fer en el seu
moment com a Convergència i com a socis d’Unió. Un cop dit això, a mi el que més m’agrada
d’aquesta moció és l’últim punt que és el que veig més feble de la legislatura actual. I és el que
el sobornant, acaba anant sempre “de rositas”. Resulta que aquí és super fotut ser un polític,
fer-te ric i fer quatre “calerons” gràcies a que has fet servir el teu càrrec públic a favor d’una
empresa, lo qual evidentment és deplorable i denota la teva baixesa moral i personal, però és
que mentre no s’engarjolin durant 40 anys i hagin de tornar tots els diners que hagin guanyat
gràcies a una obra que se li ha assignat el que soborna, crec que no ens en sortirem. Per tant
és el punt que més s’hauria d’incidir.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 3 (ERC-MES, CUP-PC,)
Vots en contra: 4 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem)
Abstencions: 0
Queda rebutjada la moció per 4 vots en contra i tres a favor.
C) Moció de CUP-PC per a la realització d’un Plà Específic de Mobilitat (PEM) per
el polígon d’activitat econòmica de Can Calopa a fi de avaluar i d’ entomar el
repte de garantir la mobilitat sostenible als centres de treball.
El senyor Ferran Margineda comenta que deixen la moció damunt la taula i la passaran al
proper ple.

Atès que 10 dels 11 polígons empresarials de Sant Cugat i Valldoreix tenen una accessibilitat en
transport públic col·lectiu bona o acceptable segons l'estudi elaborat pel Pacte Industrial de la
Regió Metropolitana, on s'integra la ciutat, en col·laboració amb l'Autoritat del Transport
Metropolità.
Atès que aquest informe és una eina de diagnosi i proposta d'accions que, en el cas local de
Valldoreix, valora entre deficient i millorable i les seves recomanacions van cap a una
implementació de noves línies de bus.
Atès que son prop de 300 treballadors els que diàriament es desplacen al polígon i ho fan
majoritàriament en cotxe, tot i que també amb bicicleta i en alguns casos a peu.
Atès que les parades de més properes de bus, FGC o RENFE són a Rubí o Castellbisbal, es
troben a partir de 2km de distància del Polígon. 8

Atès que la millora de l’accessibilitat es pot realitzar mitjançant diferents tipus d’actuacions:
• Millora de l’accessibilitat en transport públic. Donada la llunyania de les estacions de
ferrocarrils o renfe, es proposa la millora de l’oferta d’autobús.
• Millora de l’accessibilitat amb bicicleta. Es proposa el condicionament per a utilització també
de la bicicleta en tots aquells marges on sigui possible.
• Millora de l’accessibilitat a peu. Es proposa que disposin d’un itinerari específic d’accés amb
aquest mode.
Atès que és convenient realitzar un Pla Específic de Mobilitat (PEM) ja que Can Calopa és un
centre generador de mobilitat, que hores d’ara genera desplaçaments en transport privat
insostenibles des de criteris ambientals i perjudica als seus treballadors en tant els dificulta llur
mobilitat i els precaritza econòmica i laboralment.
Ates que els PEM són un instrument bàsic, recollit a la llei de la mobilitat, que pretén dotar els
centres generadors de mobilitat d’una eina de planificació de la seva mobilitat tenint present
tots els modes de transport. S’han d’elaborar d’una manera concertada amb tots els agents que
són presents en el territori i les administracions amb responsabilitat en la mobilitat i planificant
d’una manera integrada sobre els polígons que constitueixin un espai de desenvolupament
econòmic (EDE) únic. Per aquest motiu es promourà un consell de la mobilitat, òrgan de
participació de totes les institucions i agents afectats pel pla que es promogui.
Atès que en fer el PEM, cal contactar amb les empreses de la zona i que aquestes garanteixin
als seus treballadors el tenir tota la informació que es generi i poder participar en totes les
decisions a prendre ja que seran els primers usuaris de les mesures a implementar.
Atès que al recinte d’Asfaltex, al carrer Segre del polígon Can Calopa hi ha les oficines de
Rubibus i pot ser d’utilitat a l hora de cercar solucions a la mobilitat sostenible del polígon.
Atès que la millora en la mobilitat del nostre Polígon d’activitat econòmica és una assignatura
pendent dels governs de Valldoreix i que ha estat sol·licitada tant des de la patronal “Sant
Cugat Empresarial” com des de diferents comitès d’empreses allí ubicades i fins i tot s’ha tractat
en aquest Ple en lo referent a la part del bus per part d’ERC i amb el suport de la CUP-PC i C’s.
Presentem al ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix l’adopció del següents
acords:
1.La realització d’un Pla Específic de Mobilitat a Can Calopa a fi de avaluar i d’entomar el repte
de garantir la mobilitat sostenible als centres de treball, a les treballadores i treballadors del
Polígon, incidint també en la mobilitat en bicicleta i a peu.
2. Redactar un Pla Director per ordenar les possibles actuacions urbanístiques a realitzar sobre
enllumenat vianalització de camins segurs, carrils bicis on sigui viable i l’ordenació del possible
transport públic.
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3. Amb les dades resultants i cercant els suports de les empreses del sector, l’Ajuntament de
Sant Cugat i l’Autoritat del transport metropolità (ATM) valorar la viabilitat per implementar una
línia llançadora entre el polígon fins als FGC (de Valldoreix de Rubí o HGC) valorant també
establir connexions amb el bus Castellbisbal que te correspondència amb RENFE Baix Llobregat.
D) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES PER AL PLE DE LA JUNTA DE VEÏNS
PER DEFINIR EL PLA D’USOS DELS EQUIPAMENTS DE VALLDOREIX PRESENTS
I FUTURS, DE MANERA PARTICIPATIVA.
1. ATÈS que Valldoreix té un dèficit important d’equipaments culturals, socials i esportius.
2. ATÈS que en reiterades ocasions des de l’oposició hem demanat que es faci un pla
d’equipaments (Si el concepte plà d’equipaments es considera massa reglat, entenguem-ho
com un recull dels equipaments que tenim a Valldoreix i quin ús se li dona).
3. ATÈS que Valldoreix compta amb un teixit associatiu, esportiu i cultural força nodrit del qual
en podem extreure una visió molt àmplia de les necessitats de la vila.
4. ATÈS que, per altra banda, hauriem d’esbrinar de quins equipaments disposem i quins
s’haurien de projectar per a dotar a la ciutadania d’aquells espais què ara els manquen. Ens
falta, entre d’altres, un camp de futbol en condicions, pistes de bàsquet o multiesport, ens falta
un bon teatre i també sales on fer concerts, balls, o llocs on eixoplugar-se en cas de pluja si
s’ha fet un acte a l’aire lliure.
5. ATÈS que la participació ciutadana informada, formada, transparent i apoderada, permet
incorporar les persones i la societat civil en els processos de presa de decisions públiques.
D’aquesta manera la gestió pública es veu més legitimada i enriquida per les aportacions
ciutadanes i, a la vegada, permet implicar la societat civil en els objectius col·lectius.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns de
Valldoreix acordi:

PRIMER.- Engegar en un termini màxim de 3 mesos un procés participatiu compromès amb la
transparència, la formació de la ciutadania i l’apoderament d’aquesta per :





Fer un recull dels espais culturals, lúdics i esportius de la vila.
Fer un recull de les activitats que es desenvolupen a Valldoreix per part de les diferents
associacions.
Diagnosticar-ne
les
possibles
mancances d’espais.
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Projectar a futur el canvi d’usos d’algun equipament i/o la construcció d’aquells que ens
manquen.

.
SEGON.- Obrir aquest procés participatiu tant a associacions de la vila com a qualsevol
particular que hi estigués interessada
.
TERCER.- Donar compte del present acord a les entitats de Valldoreix.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Més d’una vegada, des d’ERC i des de l’oposició li hem
demanat un pla d’equipaments al govern, un pla d’equipaments potser és una paraula massa
gruixuda i que, hauríem de parlar amb Sant Cugat, i que cap aquí, cap allà, que ho estem
mirant.....en definitiva acabem sempre anant com a intentar fer una cosa molt gran i molt
grossa i considero que som una EMD molt gran però no deixem de ser una EMD, gestionem
8.000 habitants i que les coses haurien de ser més fluïdes perquè com que som pocs, les coses
haurien de ser més fàcils, més propers... I bé, tenim un teixit associatiu prou interessant, tan a
nivell cultural com a nivell esportiu i nosaltres el que volem és comptar amb ells per poder tirar
endavant un projecte participatiu que ens permeti veure quins són –que des del govern se’ns
doni quins són els equipaments que tenim a dia d’avui-, i precisament amb aquestes
associacions i tota aquella persona que ho vulgui, poder pensar en aquelles mancances i
necessitats que a dia d’avui no estan cobertes a Valldoreix. Evidentment podríem parlar de
camps de futbol en condicions, pistes de bàsquet, d’un bon teatre, de sales o fer concerts, per
poder fer balls, llocs on eixuplugar-se en cas de pluja, si fem actes a l’aire lliure, són necessitats
que qualsevol poble o ciutat hauria de tenir i que nosaltres no sempre les tenim cobertes de la
millor manera. Llegeix el text de la moció.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Tal com vaig comentar a la Junta de Portaveus, ja
estàvem per la feina perquè estem planificant un procés participatiu per fer el pla d’usos, no el
ple d’equipaments, però si el pla d’usos, per tant en principi s’havia pensat en un pla d’usos per
l’espai garden, entenem que no costa res ampliar-ho vau demanar, perquè si el que fem és
demanar a la ciutadania què és el que necessiten, és fàcil que ens diguin el que necessiten i
per tant podrem fer aquest diagnòstic de quines són les mancances a nivell d’equipaments, per
tant com és una cosa que ja pensàvem fer, doncs votarem a favor.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Nosaltres com no podria ser
d’una altra manera votarem a favor. Fa temps que tots reclamem aquest pla d’equipaments i
està molt bé introduir el tema de la participació que dieu.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Només una puntualització, un pla d’equipaments és un
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tema molt més tècnica, i el que parlem és d’un pla d’usos.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, ERC-MES, CUP-PC,)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat dels membres presents.

E) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAMOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER OBRIR UN PROCÉS PARTICIPATIU PER
REDEFINIR L’ÚS ESPORTIU DEL CAMP DE FUTBOL DEL BARRI CAN MONMANY
1. ATÈS que Valldoreix és una vila amb una estructura urbana i uns preus de l’habitatge que
propicien la gentrificació i un model de ciutat-dormitori que, al seu torn, dificulta la socialització
necessària per generar sentiment de pertinença, fomentar l’organització popular, i així ho
exemplifica la voluntat del govern de crear una centralitat.
2. ATÈS que la participació ciutadana informada, formada, transparent i apoderada, permet
incorporar les persones i la societat civil en els processos de presa de decisions públiques.
D’aquesta manera la gestió pública es veu més legitimada i enriquida per les aportacions
ciutadanes i, a la vegada, permet implicar la societat civil en els objectius col·lectius.
3. ATÈS que la pista verda multiesportiva del complex esportiu municipal de Valldoreix
significava un punt de socialització de la Vila a través de l’esport que s’ha perdut.
4. ATÈS el poc manteniment sostingut en el temps del camp de futbol del barri de Can
Monmany i, en conseqüència, la seva situació degradada que el fa impracticable.
5. ATÈS que la zona del camp de futbol és una zona inundable, per on hi passa la riera arran, i
una part del terreny pertany a l’ACA. Aquestes característiques n’impedeixen l’edificació,
tanmateix presenta moltes potencialitats en construccions per fomentar l’esport a l’aire lliure.
6. ATÈS que el camp de futbol està a prop del complex municipal de Valldoreix que significa un
pol d’atracció esportiva i aquest se’n podria veure beneficiat, a la vegada que és una garantia
d’èxit per una futura remodelació del camp de futbol.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns de
Valldoreix acordi:
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PRIMER.- Engegar en un termini màxim de 3 mesos un procés participatiu compromès amb la
transparència, la formació de la ciutadania i l’apoderament d’aquesta per redefinir l’ús esportiu
pel camp de futbol del barri de Can Monmany.
SEGON.- Donar compte del present acord a les entitats de Valldoreix, i en especial les
esportives.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Aquesta moció que podria semblar molt similar a l’anterior, en
realitat com que la necessitat de la mateixa prové d’una font diferent, doncs hem pensat que
era important fer-la per separat i és la següent: nosaltres tenim un camp de futbol –per dir-ho
d’alguna manera, que en realitat quan és època que creixi l’herba doncs és un camp d’herba
així d’alta, i quan plou, com que està en una zona inundable, es fan bassals i com que no hi ha
llum allà al costat, doncs quan es fa fosc no hi va gaire gent. Nosaltres el que plantegem és ja
que tenim aquest espai i que aquest espai està just al costat del Complex Esportiu, i que està al
costat del col·legi, és una zona de bastant pas entre els barris de Can Monmany i la zona de
Mas Roig, doncs creiem que és una zona que hem d’intentar dinamitzar. Per tant el que
nosaltres proposem és intentar fer un altre procés participatiu concret del que podríem fer
d’aquest espai, tenint en compte totes les limitacions que té. Per exemple si està en terra
inundable, representa que no s’hi pot construir res, bueno no podem construir res que necessiti
uns fonaments però potser si que podríem posar-hi un xiringuito que estigués elevat i posar-hi
alguna cosa. I com que no és construït i és de “quita y pon”, potser d’aquesta manera es pugui
passar pel costat d’aquesta prohibició. Potser no em cal fer un camp de futbol tant gran, potser
puc fer tres pistes de bàsquet d’alguna manera i posar un parell de “llum”, i posem un pol
d’atracció i fem que la gent s’aturi i es quedi allà, en aquella zona. Bàsicament és dinamitzar un
lloc que a dia d’avui el tenim bastant perdut. Llegeix els acords de la moció.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Estic d’acord amb la moció, el que passa és que acabem de
votar una moció que és pràcticament el mateix i llavors no te cap sentit més que res perquè –
tot i que sóc el primer que vull un camp de futbol-, més que res perquè tenim el futbol
Valldoreix jugant a Vallvidrera, un equip que està creixent moltíssim i em sembla que són uns
13 equips i paguen una barbaritat per jugar allà. És admirable el que fan, ara van primers per
pujar a primera catalana, tant de bo es pugués tenir aquí un camp de futbol. No la votarem a
favor perquè ja hem votat l’altre i llavors no té cap tipus de sentit. Però tens el meu compromís
tal com et vaig dir per poder col·laborar plegats i si ho podem tirar endavant. Això cap
problema però també et vaig ser realista, que aquest tema es porta arrossegant des de fa molts
anys, i no és de fàcil solució, a través de l’informe de la Laura també ho vam veure i ens podem
trobar i intentar veure si li veiem llum per intentar solucionar això. T’agraeixo la predisposició a
voler solucionar això, ja que és una cosa que ens podem posar d’acord i és un bé comú per
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tots, i el que volem és que hi hagi equipaments esportius perquè malauradament no n’hi ha.
SECRETÀRIA-INTERVENTORA-SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA:
Aquest terreny té un problema tècnic i és que és zona verda. No és zona d’equipaments, per
tant amb la qualificació que té, no es pot construir res i a més a més té l’afegit del problema de
la inundabilitat.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Demano disculpes per ser pesat i insistent. Estic
d’acord que és necessari redefinir el camp de cols o el camp de futbol que tenim allà, però
lamento i em sap greu que des de l’oposició haguem de claudicar en el fet d’haver de fer
processos participatius de cada cosa que volem. Apunto breu. El consell de barri de la Floresta
la seva comissió d’urbanisme i mobilitat, han portat al senyor Calvet, a tècnics de l’EMD i han
estat discutint què fer amb els equipaments, o amb l’espai d’habitatge o els espais disponibles
que tenen, hi ha participació, i aquí hem d’intentar anar pel dret i fer un procés participatiu
sectorial, en comptes de –tornem al mateix- el consell de la vila. El Consell de la Vila amb una
comissió d’esports hauria de definir-se en aquest sentit. Evidentment votarem a favor perquè
estem d’acord amb el fons de la moció, però vull dir que els processos participatius sectorials no
haurien de fer-se, s’haurien de canalitzar a través del Consell de la Vila, que és el nostre òrgan
de participació ciutadana segons el nostre Rom. Moltes gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Al marge del que voti l’equip de govern, si que vull fer la
puntualització. Estic d’acord que necessitem un camp de futbol, estic d’acord en donar-li voltes i
donar el nostre punt de vista i agraeixo que des del vocal d’esports se’ns demani a l’oposició i a
Esquerra que donem el nostre punt de vista sobre un tema concret com aquest, que és
important, però precisament al marge d’això, el que està pensant aquesta moció, és què es pot
fer amb aquell tros de terreny que té dos problemes. Per això dic que li donem dues voltes però
si ja els hi ha donades i no es pot fer res, doncs muntem un camp de patates i fem uns horts
urbans allà, i que la gent hi vagi i digui la seva. Ho dic per a que no sigui un lloc en el que no
ferm absolutament res, però que sembla que hi tenim un camp de futbol.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Tots hem fet les nostres intervencions, per nosaltres no
és que no estem d’acord en que no es faci res, però tal com ha explicat la Secretàriainterventora no es pot fer res pels dos motius, que és zona verda i és inundable, i per això
pensem que no cal portar-ho a participació i crear unes expectatives populars que després no
es poden fer. Podem fer una reunió interna de tot el consistori amb la Secretària-interventora,
els tècnics que puguin dir la seva i fins i tot faria una trucada a l’ACA, i si alguna vegada ens
diuen que hi ha llum verda per poder fer alguna cosa, doncs podríem fer un procés de
participació ciutadana o el que calgui. Però si no podem fer res, no podem fer res...
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TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 3 (ERC-MES, CUP-PC)
Vots en contra: 4 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem)
Abstencions: 0

F) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAMOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) DE SUPORT AL BANC D’ADN PER LES
IDENTIFICACIONS DE LES PERSONES DESAPAREGUDES A LA GUERRA CIVIL
1. ATÈS que l’ADN com a eina per la recuperació de la dignitat i la memòria històrica és una
iniciativa per identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de recollir l’ADN pur dels
familiars de les persones desaparegudes per tal que, quan s’obrin les fosses comunes
relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i es facin les exhumacions dels
cossos, es puguin identificar de forma ràpida i fiable.
2. ATÈS que a Catalunya hi ha més de 344 fosses localitzades i només se n’han obert en total
3. Hi ha més de 4.600 famílies que han donat d’alta el seu familiar al Cens de Persones
Desaparegudes de la Generalitat, tot i que aquestes xifres es podrien duplicar atès que es
calcula que més de la meitat de famílies no s’han donat d’alta encara.
3. ATÈS que el juny de 2009 es va aprovar la Llei de Fosses Comunes que no preveu cap pla
pel que fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que diversos familiars de
persones desaparegudes van prendre consciència de la urgència de conservar el testimoni
genètic dels familiars vius, cada vegada més grans i amb risc de desaparèixer, per tal
d’assegurar les futures comparatives d’ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels
desapareguts.
4. ATÈS que el departament de Medicina Legal de la Universitat de Barcelona i la Fundació
Bosch i Gimpera van assumir el repte i es van posar a treballar en la creació d’un protocol
rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d’obtenir i guardar les mostres dels familiars en
un banc genètic. Era juliol del 2012 i s’iniciava un procés que ja s’estava fent a altres països del
món que han patit conflictes similars
5. ATÈS que al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de
Desaparicions Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta iniciativa al
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Parlament de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va aprovar una moció amb una
àmplia majoria on el Parlament de Catalunya recolzava la iniciativa del Banc d’ADN, la
modificació de la Llei de Fosses i l’actualització del mapa de fosses.
6. ATÈS que el passat 22 de juny de 2014 el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars
dels desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel projecte de
micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut s’ha creat un material
audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per ajudar a fer entendre la necessitat
d’aquesta eina genètica per a la identificació de les persones desaparegudes.
7. ATÈS que des de la recuperació de la democràcia i especialment en els darrers anys la
ciutadania i també les administracions han fet una notable tasca de divulgació de la memòria
històrica. És responsabilitat nostra que aquesta tasca continuï i s’afavoreixin totes aquestes
iniciatives a favor de la dignificació, divulgació i difusió de la memòria històrica.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns de
Valldoreix acordi:
PRIMER.- Mostrar el suport institucional de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix a
la iniciativa del Banc d’ADN de la Universitat de Barcelona per a la identificació de les persones
desaparegudes a la Guerra Civil, així com a altres iniciatives que s’endeguin als Països Catalans
amb aquest mateix objectiu.
SEGON.- Difondre el projecte del Banc d’ADN, així com d’altres iniciatives que afavoreixin la
identificació de les persones desaparegudes a la Guerra Civil, a la ciutadania, mitjançant les
següents mesures:
- Organització de conferències informatives per fer difusió del material audiovisual i del
Banc d’ADN.
- Formació i informació a les persones treballadores responsables de l’atenció a la
ciutadania de Valldoreix per tal que puguin informar d’aquestes iniciatives. Facilitant així
que els familiars que tinguin persones desaparegudes puguin fer-se la prova d’ADN que
ha de servir per identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un futur es puguin
exhumar.
- Inserció d’informació d’aquesta iniciativa en els diferents elements comunicacionals i
informatius locals (bànner al web municipal, revista “Info Valldoreix”, xarxes socials
corporatives...).
- Enviament d’una circular informativa
sobre la iniciativa a les entitats de tot el
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municipi i, en especial, a les que fomentin la divulgació i la memòria històrica.
TERCER.- Informar d’aquest acord al departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, als
Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya
que gestionen les Desaparicions Forçades del període 1936-1977.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Gracies senyora Presidenta en funcions. És una moció que
s’ha presentat a Sant Cugat i altres pobles també, és una iniciativa del banc d’ADN de la
Universitat de Barcelona, i aquesta moció al final el que demana és que nosaltres en fem difusió
d’aquesta iniciativa. Una iniciativa que bàsicament el que fa és doncs tenint en compte que hi
ha més de 344 fosses localitzades aquí a Catalunya, i hi ha més de 4.600 famílies que s’han
donat d’alta en el cens de persones desaparegudes durant la guerra civil i que es creu que el
número de persones pot ser el doble, perquè hi ha gent que no s’hi ha apuntat i doncs que hi
ha aquesta iniciativa del banc d’ADN de la Universitat de Barcelona, creiem que és molt i molt
important que nosaltres com a EMD donem difusió d’això a la nostra ciutadania. Llegeix els
acords que es demana que l’EMD aprovi.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Només manifestar que des de l’equip de govern donem suport
a la moció. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, ERC-MES, CUP-PC)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat dels membres presents.

4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DES DEL DIA 1 DE
NOVEMBRE DE 2017 FINS EL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2017.
Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2017, s’estableix que es donarà
compte al Ple dels Decrets de contractes:
17

Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractactacions des del dia 1
de novembre de 2017 fins al 31 de desembre de 2017:
-

Decret núm 716/2017 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 14 de novembre de
2017, pel qual s’aprova la contractació pel procediment obert del servei de manteniment
de l’arbrat públic i els espais verds de Valldoreix.

-

Decret núm 733/2017 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 20 de novembre de
2017, de declarar desert i finalitzat el concurs per la licitació de les obres de Reordenació
de les Instal.lacions Elèctriques de la Plaça de Can Cadena.

-

Decret núm 742/2017 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 21 de novembre de
2017, de contractació de la reposició de l’arbrat a l’empresa Espais Verds del Vallès, pel
preu de 49.784’41 euros més IVA.

-

Decret núm 764/2017 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 28 de novembre de
2017, d’aprovació dels plec de clàusules tècniques i administratives que regiran les obres
de Reordenació de les instal.lacions elèctriques de la Plaça de Can Cadena mitjançant el
procediment negociat sense publicitat per haver quedat desert el concurs, i convidar a
les tres empreses següents: Elector, S.A, Instal.lacions Parera, S.L i Eiffage Energia
S.L.U.

-

Decret núm 765/2017 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 28 de novembre de
2017, d’aprovació de la contractació pel procediment obert del servei de manteniment
del web institucional de l’EMD de Valldoreix.

-

Decret núm 788/2017 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 12 desembre de
2017, prorrogar el contracte del servei de suport administratiu al Departament d’Atenció
Ciutadana de l’EMD, adjudicat a Gestió Cultural SCP, des del dia 19 de desembre de 2017
fins al 19 de març de 2018, pel preu de 6.400 euros més IVA.

-

Decret núm 810/2017 de Presidència, de data 19 de desembre de 2017, d’adjudicació
pel procediment negociat per la contractació de les obres de reordenació de les
instal.lacions elèctriques a la Plaça de Can Cadena, a l’empresa Eiffage Energia S.L.U, pel
preu de 73.824’38 euros més IVA.

-

Decret núm 814/2017 de Presidència, de data 20 de desembre de 2017, d’adjudicació pel
procediment obert, el servei de manteniment de l’arbrat públic i zones verdes de
Valldoreix, a Espais Verds del Vallès, SA pel preu de 69.000 euros anuals més IVA.

-

Decret núm 820/2017 de Presidència, de data 22 de desembre de 2017, de contractació
a
Vega,
Verdaguer
i
Villafañé
Arquitectes SLP, el contracte menor pel
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servei de redacció d’estudis preliminars i la seva plasmació en un avantprojecte
consistent en la proposta d’ordenació de l’ampliació de l’actual Escola de Música i la
construcció d’un espai escènic i musical en el terreny del costat de les oficines de l’EMD,
a la Rambla Jacint Verdaguer 187, pel preu de 6.000 euros més IVA.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents
Decrets de contractactacions des del dia 1 de novembre de 2017 fins al 31 de desembre.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Aquest decret que feu que
és de 22 de desembre, l’últim que ja vam comentar a la Junta de Portaveus, hi ha una despesa
en una modificació de pressupost per encarregar l’estudi i creiem que això hauria d’estar dins
del cost del projecte de l’escola de música.

5.- CONTESTACIÓ A LES AL.LEGACIONS PRESENTADES PER MIQUEL DIEZ FOLCH A
L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE PLANTILLA I RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL, I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST, LA PLANTILLA DE PERSONAL,
RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL I BASES D’EXECUCIÓ DE L’ANY 2018.
Atès que en data 3 de gener de 2018, el Sr. Miquel Diez Folch, ha presentat escrit d’al.legacions
a l’aprovació inicial per la Junta de Veïns de Valldoreix, en sessió celebrada el dia 12 de
desembre de 2017, del Pressupost municipal per a l’exercici 2018, així com les Bases
d’execució, la modificació de la plantilla i de la Relació de llocs de treball, l’organigrama i la
massa salarial del personal.
Atès el següent informe emès al respecte de les al.legacions presentades, per la SecretàriaInterventora, en data 22 de gener de 2018:
“1.- ANTECEDENTS DE FET
1.1.- El Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, en data 12 de desembre de 2017, va
aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l’any 2018, les bases d’execució, la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball.
1.2.- L’expedient va ser exposat al públic mitjançant edicte insert en el BOPB de data 14 de
desembre de 2017 i al tauler d’edictes de l’EMD, pel termini de quinze dies.
1.3.- Durant el període d’exposició públic, el Sr. Miquel Díez Folch, funcionari municipal, amb
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data 3 de gener de 2018, ha presentat al·legacions a l’aprovació de la plantilla i de la relació de
llocs de treball per a l’any 2018.
1.4.- En la primera al·legació denuncia que no s’ha respectat el procediment establert als
articles 15 i 16 de l’acord regulador de les condicions de treball del personal de l’EMD per als
anys 2014-2017.
1.5.- En la segona al·legació manifesta el seu desacord amb el document elaborat per la
Diputació pel que fa a la valoració del lloc de treball de l’Arquitecte Municipal.
1.6.- En la tercera al·legació manifesta el seu desacord amb el document elaborat per la
Diputació pel que fa a la valoració del lloc de treball de Cap d’Urbanisme i Mobilitat.
1.7.- En la quarta i última al·legació manifesta que existeix una manca d’equitat interna en la
valoració dels llocs d’Arquitecte Municipal i Cap d’Urbanisme i Mobilitat.
1.8.- Tanmateix és important tenir en compte el que el Sr. Miquel Díez manifesta en el sol·licito
del seu escrit. En ell demana a l’EMD que efectuï tres actuacions:
1) Que per part de la Diputació de Barcelona es revisi la puntuació dels esmentats llocs de
treball.
2) Que per part de Secretaria-Intervenció s’emeti un Informe sobre diverses magnituds
econòmiques que gestionen els referits llocs de treball.
3) I que per últim es negociï en el si de la Comissió paritària constituïda en Comissió de
valoracions, la valoració dels seus llocs de treball.
2.- FONAMENTS DE DRET
2.1.- Les al·legacions signifiquen impugnar el complement específic atribuït a dos
llocs de treball.
2.1.1.- Cal dir des d’un principi que la valoració d’aquest llocs de treball, impugnada en el
present recurs, ha estat feta per una Comissió de Valoració, i d’acord amb un estudi de la
Diputació de Barcelona. Si bé estem davant d’un acte administratiu amb una bona part
de discrecionalitat, no es tracta d’una decisió dels òrgans electes, vulgarment
anomenats polítics, de la Corporació Local, sinó d’una proposta d’un òrgan tècnic.
2.1.2.- És curiós que les al·legacions es refereixen a la impugnació de la valoració de dos llocs
de treball, i en cap moment diu que en realitat el que s’impugna és el complement
específic atribuït per l’EMD a dos llocs de treball, un dels quals és el que ocupa el funcionari
que efectua les al·legacions.
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2.1.3.- Cal tenir present que el complement específic, creat per la Llei 30/1984 (article 23) té la
següent finalitat: retribuir las condiciones particulares de algunos puestos de trabajo en

atención a su especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad, incompatibilidad,
peligrosidad o penosidad.

2.1.4.- És també interessant destacar que els motius de les al·legacions són el que el Sr. Díez
no està d’acord amb la valoració dels diversos elements establerts per la Corporació per a
obtenir els punts que donen lloc a l’import del complement específic, seguin el document de
treball elaborat per la Diputació de Barcelona. Nega la valoració feta per la Corporació en si
mateixa, valoració que es substitueixi per una altra valoració que ell considera més adient.
2.2.- Legalitat de l’acte administratiu en base a la doctrina jurisprudencial de la
discrecionalitat tècnica i objectivitat de les Comissions de Valoració.
2.2.1.- La legalitat de l’acte administratiu sobre el qual el funcionari al·legant manifesta la seva
disconformitat, es fonamenta en el principi de la discrecionalitat tècnica i objectivitat de les
Comissions de Valoració dels ens locals, que assignen els complements específics als llocs de
treball de la plantilla del seu personal, ja sigui funcionari ja sigui laboral. La doctrina que el
Tribunal Suprem ha vingut elaborant sobre el control de la discrecionalitat tècnica de les
Administracions Públiques és transversal, i malgrat s’hagi manifestat principalment en els
àmbits dels òrgans de qualificació de selecció de personal i les meses de contractació, és també
aplicable a una Comissió de Valoració per a determinar el complement específic dels funcionaris
i del personal laboral.
2.2.2.- La funció de la Comissió de Valoracions de l’EMD és molt similar a les funcions que
tenen les Comissions de Valoracions en els processos selectius de personal. Per aquest motiu
podem afirmar que també gaudeixen dels principis de la discrecionalitat tècnica i de la
presumpció de legalitat que la jurisprudència atribueix a aquestes últimes.
2.2.4.- En definitiva les al·legacions del Sr. Miquel Díez no demostren que existeixi
una il·legalitat en l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball del
personal al servei de l’EMD. El que demana és que es substitueixi la valoració que ha
efectuat el document de treball de la Diputació de Barcelona, per la valoració que
efectua ell mateix sobre el seu lloc de treball.
2.3.- La modificació de funcions no significa augment de la valoració del lloc de
treball.
2.3.1.- El Sr. Miquel Díez manifesta en el seu escrit d’al·legacions la seva disconformitat amb la
valoració dels llocs de treball d’Arquitecte Municipal 1 i Cap de Mobilitat i Llicències, per no
ajustar-se segons ell al Manual de Valoració de Llocs de Treball.
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2.3.2.- Al·lega que les funcions bàsiques del lloc d’Arquitecte i del lloc de Cap de Mobilitat i
Llicències no són les mateixes que les que figuraven en els anteriors llocs de treball i que es van
valorar a l’any 2008. Al respecte cal dir que poden no ser les mateixes de forma idèntica, però
això no vol dir que siguin de més responsabilitat. Per una altra banda, no se li dóna al nou lloc
de treball majors funcions de comandament que les que tenia abans.
2.3.3.- També al·lega que s’han incorporat funcions noves. Però cal advertir que la incorporació
de funcions noves no significa que el funcionari haurà de dedicar més dedicació al treball, ja
que l’horari no es modifica.
2.3.4.- És cert que en els nous llocs de treball s’han incorporat noves funcions, però també és
cert que s’han eliminat algunes de les funcions que tenien els antics llocs de treball.
2.4.- Elements reglats en l’àmbit de la discrecionalitat tècnica per a fixar el
complement específic en conjunt del personal de les Administracions Públiques.
Per últim, cal tenir present que estem davant d’un àmbit de la discrecionalitat tècnica, subjecte
a forts elements reglats, con són:
a) els elements reglats que composen el complement específic.
b) la relació que cal respectar entre els complements específics dels diversos grups de
funcionaris.
c) la limitació del muntant dels conjunt de les retribucions complementàries dels funcionaris
i personal laboral, establerta per les Lleis generals de pressupostos de l’Estat. Si
s’acceptés la petició del funcionari que efectua les al·legacions, caldria
procedir a una revisió a l’alça del complement específic de bona part dels
funcionaris de l’EMD, cosa totalment impossible per raons pressupostàries, i
completament il·legal per les limitacions legals referides.
Tot això fa que sigui molt difícil modificar el complement específic d’uns funcionaris sense
perjudicar a altres, ja que caldria reduir a molts d’ells el seu complement específic.
2.5.- Impossibilitat d’atendre les al·legacions del Sr. Miquel Díez per raons
temporals.
2.5.1.- En el sol·licito de l’escrit d’al·legacions, sense entrar en la seva procedència, es pot
advertir que si l’EMD accedeix al que es demana, es precisen com a mínim dos o tres meses de
temps. Això significaria que no es podria aprovar el pressupost de l’EMD fins passats un cinc
mesos com a mínim. És evident que això comportaria un greu perjudici per als ciutadans els
interessos dels quals ha de servir l’EMD.
2.5.2.- Per una altra banda, no sembla procedent demanar a la Diputació de Barcelona que
efectuï un nou treball, sobre un document que acaba de lliurar a l’EMD. La Diputació ha
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efectuat la feina demanada i no existeixen motius per a exigir que repeteixi el seu estudi sobre
la valoració d’un lloc de treball en concret.
2.6.- Resposta a si s’ha seguit el procediment establert en els articles 15 i 16 de
l’acord regulador de les condicions de treball
2.1.6 En primer lloc s’ha de dir que la Diputació de Barcelona no ha fet una nova valoració de
tots els llocs de treball perquè la llei no ho permet, sinó que ha fet una Revisió dels Manual de
funcions de cada lloc de treball, per detectar si singularment s’havia de valorar de nou algun
lloc de treball.
2.2.6 No obstant no tractar-se d’una nova valoració de tots els llocs de treball, per fer aquesta
Revisió del Manual de funcions de cada lloc de treball, la Diputació de Barcelona ha seguit allò
establert en l’article 16.4 de l’acord regulador de les condicions de treball, i durant el mes d’abril
de 2017 es va sol.lictar a tot el personal que complimentessin un qüestionari on s’havia de
relacionar la descripció detallada de les funcions del seu lloc de treball.
Els representants del personal se’ls ha informat del procediment que se seguiria i del resultat
d’aquest treball, en diverses Comissions Paritàries.
2.3.6 El Ple d’aprovació del Pressupost any 2018, de data 12 de desembre de 2017, no ha
aprovat el Revisió del Manual de funcions dels llocs de treball, els quals no els suposava una
nova valoració del seu lloc. Per tant, actualment la fitxa de funcions dels llocs d’arquitecte i de
cap d’urbanisme i mobilitat, encara no s’ha modificat.
3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Es proposa desestimar totes les al.legacions i suggeriment presentat pel Sr. Miquel Diez Folch,
de conformitat amb les motivacions exposades.”
Per tot el que antecedeix, es proposa al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD l’adopció del següent
ACORD:
Primer.- Desestimar totes les al·legacions i suggeriment presentats per Sr. Miquel Díez
Folch, de conformitat amb les motivacions de la part expositiva d’aquest acord.
Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost Municipal per a l’exercici 2018,
el qual resumit per capítols és el següent:
RESUM PER CAPÍTOLS
Concepte

2017
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Ingressos
Capítol 1. Impostos directes
Capítol 2. Impostos indirectes
Capítol 3. Taxes i altres ingressos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Ingressos patrimonials
capítol 7.Transferències de capital
Capitol 8. Actius financers
Capítol 9.Passius financers
Total ingressos
Despeses
Capítol 1. Remuneracions de personal
Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis
Capítol 3. Interessos
Capítol 4. Transferències corrents
Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos
Capítol 6. Inversions Reals
Capítol 7. Transferències de capital
Capítol 8. Actius Financers
Capítol 9.Passius financers
Total despeses

1.300.000,00
250.000,00
684.562,99
6.877.132,81
16.328,60
57.725’43
1.843,14
0,00
9.187.592,97
2.309.192,58
2.660.009,65
15.425,00
3.377.194,84
167.848,25
456.129,48
0,00
10.000,00
191.793’17
9.187.592,97

Tercer.- Aprovar definitivament la plantilla pressupostària de personal d’aquesta Entitat
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, que comprèn tots els llocs de treball amb les seves
retribucions, així com la Relació de Llocs de Treball i l’Organigrama que va annexes a la
mateixa.
Quart.- Publicar aquest acord en el BOPB, en el tauler d’edictes i al portal de transparència de
l’emd.
Cinquè.- Notificar el present acord al Sr. Miquel Díez Folch.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: El punt és una mica llarg i intentaré resumir-lo. El dia 12
de desembre de 2017, es va aprovar inicialment el Pressupost municipal, en el període
d’informació pública, el 3 de gener, el senyor Miquel Díez Folch, funcionari municipal, va
presentar al·legacions a la plantilla i relació de llocs de treball, denúncia que no s’ha respectat
el procediment establert en els articles 15 i 16 de l’acord regulador de les condicions de treball,
el seu desacord amb el document elaborat per24la Diputació pel que fa a la valoració del lloc

de treball de l’Arquitecte Municipal, Cap d’Urbanisme i Mobilitat, i també que existeix una manca
d’equitat interna en la valoració dels llocs. Demana a l’EMD que efectuï tres actuacions: que la
Diputació de Barcelona revisi la puntuació, que la Secretària-interventora emeti un informe i
que es negociï en els si de la Comissió paritària. Les al·legacions signifiquen impugnar el
complement específic atribuït a dos llocs de treball, la valoració d’aquests llocs de treball ha
estat feta per una Comissió de Valoració i d’acord amb un estudi de la Diputació de Barcelona.
No és una decisió dels òrgans electes, no és una decisió política, sinó d’una proposta d’un òrgan
tècnic. La funció de la Comissió de Valoracions de l’EMD és molt similar a les funcions que tenen
les comissions de valoracions en els processos selectius de personal. Les al·legacions del Sr.
Miquel Diez no demostren que existeixi una il·legalitat en l’aprovació de la plantilla i la relació
de llocs de trebal del personal al servei de l’EMD. El que demana és que es substitueixi la
valoració de la Diputació de Barcelona, per una valoració que efectua ell mateix sobre el seu
lloc de treball. La modificació de funcions no significa augment de la valoració del lloc de treball.
Les funcions no són les mateixes que les que figuraven en els anteriors llocs de treball i que es
van valorar a l’an 2008, és cert que s’han incorporat funcions noves, però no significa que el
funcionari hagi de dedicar més dedicació al treball, i també és cert que n’hi ha d’altres que
s’han eliminat algunes de les funcions que tenien els antics llocs de treball. Si s’aceptés la
petició del funcionari que efectua les al·legacions, caldria procedir a una revisió a l’alça del
complement específic de bona part dels funcionaris de l’EMD, cosa totalment impossible per
raons pressupostàries i a més a més actualment és completament il·legal. Hi ha impossibilitat
d’atendre les al·legacions del Sr. Miquel Díez per raons temporals, aquesta revisió tindria un
termini de dos o tres mesos per contestar i això voldria dir que no es podria aprovar el
pressupost de l’EMD fins passats uns cinc mesos i comportaria un greu perjudici pels ciutadans,
els interessos dels quals ha de servir l’EMD de Valldoreix. No sembla procedent tampoc
demanar a la Diputació de Barcelona un nou informe, sobre un document que acaga de lliurar a
l’EMD. Si que s’ha seguit el procediment establert en els articles 15 i 16 de l’acord regulador de
les condicions de treball, la Diputació de Barcelona no ha fet una nova valoració de tots els llocs
de treball perquè la llei no ho permet, sinó que ha fet una revisió de les funcions de cada lloc.
Cada treballador va omplir unes fitxes i al ple de desembre ja vam dir les 4 que es modificaven.
Els representants de personal se’ls ha informat en diverses comissions paritàries. Llegeix els
acords de la proposta d’acord.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Nosaltres sobre el punt
aquest que inclou l’aprovació definitiva del pressupost, manifestarem el vot igual que hem
manifestat quan es va aprovar el pressupost i votarem que no. No pel tema de la resposta a les
al·legacions sinó pel tema de l’aprovació final del pressupost de 2018.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Pel que fa a les al·legacions del senyor Miquel Diez, entenc
que han seguit el procediment que pertoca i se’ls ha donat la resposta que pertoca, crec que no
ens pertoca –com a mínim a mí- fer cap valoració al respecte, però hi ha altra part que és la
modificació de part de la plantilla que en el seu moment ja se’ns va presentar, i que entenem
que tot el que sigui millora per les condicions i reconeixements de drets que d’alguna manera ja
tenien els treballadors i les treballadores doncs ens sembla fantàstic, i evidentment el
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pressupost, mentre que no hi participem directament com a oposició, difícilment tindreu el
nostre vot –en aquest cas el meu- vot favorable. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 4 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem)
Vots en contra: 3 (ERC-MES, CUP-PC)
Abstencions: 0

6.- APROVACIÓ DE FACTURES DE L’ANY 2017 I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 1/2018 D’INCORPORACIÓ D’AQUESTES FACTURES.
Atès que en el Pressupost any 2017 no s’han pogut reconèixer algunes factures perquè han
arribat més tard del 31 de desembre de 2017, 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:
PRIMER.- Aprovar les següents factures de l’any 2017 que es relacionen a continuació:
FRA

PROVEÏDOR

IMPORT

PARTIDA

1.200.389,00
7.110.356.825,00
2.239,00
503,00
256,00
457,00
450,00
87,00
1.701.371,00
L04080002
H014947
H014097
55.171.582,00

ICESE PREVENCION, S.L.
LYRECO ESPAÑA S.A.
BEDOS IBAÑEZ TRULLOLS,S.L.
VENDIPRACTIC S.L.
VENDIPRACTIC S.L.
VENDIPRACTIC S.L.
VENDIPRACTIC S.L.
TENO MENJADORS SL
VICENÇ PIERA S.L.
Oriol Gracia Lanas
MESGRAFIC SL
MESGRAFIC SL
IMAN SEGURIDAD S.A.

1.346,15
384,18
166,74
169,21
50,34
10,36
120,72
8.821,89
150,00
9.518,20
1.554,85
1.543,72
170,97

02-920-224.00
02-920-220.00
02-920-222.01
02-920-226.99
02-920-226.99
02-920-226.99
02-920-226.99
03-323-221.05
04-323-226.09
05-341-226.09
06-334-226.09
06-334-226.09
06-334-212.00
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2.017.337,00
10.017,00
2.017.366,00
S1M701N1029246
S1M701N1093755
55.171.604,00
FVR201714012940
BR1/487
0A17000631
1.633,00
AA17001240
130,00
11.764.368,00
11.764.367,00
17.000.309,00
17.228,00
2.017.026.763,00
FVR201714012939
170.405,00
451,00
BR1/170445
17.227,00
17.226,00
17.000.796,00
2017/5667
170.393,00
210.475.750,00
17.229,00
126/2017
1.806.885,00
1.790.032,00
1.772.665,00
1.772.676,00
1.776.585,00
1.776.584,00
1.776.581,00
1.796.168,00
1.778.335,00
1.812.345,00

SO I ART PRAT S.L.
FESTUC TEATRE SL
SO I ART PRAT S.L.
ENDESA ENERGIA XXI SL
ENDESA ENERGIA XXI SL
IMAN SEGURIDAD S.A.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SAU
TALLER JERONI DE MORAGAS
GERATOR SL
ALQUIGRUAS
MECÁNICA SERRATE
TOT CARRER SL
TRANSFEL SAU
TRANSFEL SAU
ASFALTOS BARCINO, SL
EXCAVACIONES GIMENEZ 06, S.L.
AUBERT S.A.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA SAU
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
VENDIPRACTIC S.L.
TALLER JERONI DE MORAGAS
EXCAVACIONES GIMENEZ 06, S.L.
EXCAVACIONES GIMENEZ 06, S.L.
ESPAIS VERDS DELÑ VALLES, S.A
WATERFIRE
CONSTRUCCIONES FERTRES, SL
BENITO URBAN SLU
EXCAVACIONES GIMENEZ 06, S.L.
ZELCONS, S.A
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
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5.674,90
847,00
350,90
450,42
105,65
714,38
1.999,03
2.988,71
25,40
1.415,70
306,20
10.285,00
924,00
2.926,00
56.156,10
6.527,95
441,36
4.499,14
26.985,89
403,30
2.185,71
2.214,30
3.194,40
5.901,47
150,23
57.516,06
1.138,37
17.182,00
18.424,07
1.189,78
75,21
577,46
351,59
410,02
258,81
634,83
451,57
2.265,91
1.216,80

06-334-212.00
06-334-226.09
06-334-227.06
09-165-221.00
09-165-221.00
25-920-212.00
25-920-212.00
08-1532-227.01
08-1532-226.99
07-1532-226.99
08-1532-221.11
08-1532-210.00
08-1532-210.00
08-1532-210.00
08-1532-210.00
08-1532-210.00
08-1532-213.01
12-231-212.00
13-1532-210.00
17-4312-226.99
19-1721-227.990
19-1721-227.990
19-1721-227.990
19-171-227.990
25-920-221.04
02-171-690.02
08-1532-635.02
16-1531-620.00
08-1532-227,990
03-323-221.00
17-4312-221.00
06-334-212.00
12-231-221.00
03-323-221.00
04-323-221.00
06-334-212.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00

1.776.586,00
1.776.583,00
1.776.582,00
1.790.099,00
1.806.335,00
1.790.100,00
1.790.101,00
1.817.878,00
1.778.098,00
1.790.102,00
1.790.103,00
1.819.004,00
1.819.005,00
1.772.998,00
1.790.104,00
1.831.787,00
1.126.678,00
A227

ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA XXI SL
ASFALTOS AUGUSTA SL

615,89
419,82
517,73
878,07
882,78
764,70
722,77
1.289,69
1.263,48
327,43
897,82
94,73
768,56
649,18
374,00
128,71
491,72
13.960,98
288.421,01

09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
09-165-221.00
08-1532-210.00

SEGON.- Aprovar la modificació pressupostària 1/2018 amb càrrec al romanent de tresoreria
de la futura liquidació del Pressupost any 2017, 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
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:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, INCORPORACIÓ FRAS PENDENTS 2017
CAP 2 COMPRA BÉNS
CORRENTS I SERVEIS
Partida

Descripció partida

Total pressupost

Modificacions

Total

02-920-220.00

Material oficina Serveis Generals

5.332,93

384,18

5.717,11

02-920-222.01

Servei missatgeria Adminisrtació i correus

30.016,21

166,74

30.182,95

02-920-226.99

Indeterminats

3.207,67

350,63

3.558,30

02-920-224.00

Assegurances

51.000,00

1.346,15

52.346,15

03-323-221.05

Menjador Escola Bressol

93.000,00

8.821,89

101.821,89

03-323-221.00

Consums i subministrament E. Bressol

16.513,45

1.599,80

18.113,25

28

04-323-226.09

Festes i celebracions F. Clua

1.000,00

150,00

1.150,00

04-323-221.00

Consums i Subministrament F. Clua

47.012,00

258,81

47.270,81

05-341-226.09

Activitats esportives i material esportiu

25.282,69

9.518,20

34.800,89

06-334-212.00

Manteniment CasalCultura nau i nec

30.299,80

5.845,87

36.145,67

06-334-226.09

50.861,01

4.296,47

55.157,48

06-334-212.00

Activitats Culturals
Consums i subministrament Casal, Nau i
Nec

30.299,80

1.212,29

31.512,09

08-1532-210.00

Manteniment general de carrers i vialitat

365.627,35

90.780,03

456.407,38

08-1532-227.01

Contracte servei neteja viaria

39.446,00

2.988,71

42.434,71

08-1532-213.01

Material Tècnic Brigada
Reparacio i manteniment màquines
brigada

14.161,19

441,36

14.602,55

30.000,00

306,20

30.306,20

Indeterminats Brigada Obres
Contracte manteniment clavegueram i
correctiu

3.000,00

1.441,10

4.441,10

162.000,00

18.424,07

180.424,07

09-165-221.00

Energia enllumenat públic

213.040,83

15.471,78

228.512,61

12-231-212.00

Manteniment Casal Avis

5.500,00

4.499,14

9.999,14

12-231-221.00

Consums i subministrament C. Avis

4.432,16

351,59

4.783,75

13-1532-210.00

Mobilitat

40.000,00

26.985,89

66.985,89

14-933-221.00

Consums i subministrament Monmany

2.000,00

105,65

2.105,65

17-4312-226.99

Promocio economica i del comerç

11.298,60

403,30

11.701,90

17-4312-221.00

Consums i subministrament Mercat

264,21

75,21

339,42

19-1721-227.99

Neteja Forestal

22.335,30

7.594,41

29.929,71

19-171-227.99

Manteniment Jardineria

87.389,35

5.901,47

93.290,82

25-920-212.00

Manteniment casa de la Vila

16.000,00

2.713,41

18.713,41

25-920-221.04

Vestuari Serveis Generals
Total capítol 2

600,00

150,23
212.584,58

750,23

Pg Rubi 2na fase
Passeres a l'Av Castellot per vianants i
bicicletes

120.000,00

57.516,06

177.516,06

24.000,00

17.182,00

41.182,00

Mobiliari Urbà
Total capitol 6

9.453,44

1.138,37
75.836,43

10.591,81

08-1532-221.11
08-1532-226.99
08-1532-227.990

CAP 6
INVERSIONS
REALS
07-171-690.02
16-1531-620.00
08-1532-635.02

Total incorporacions fras extrajudicials
INGRESSOS
ROMANENT DE
TRESORERIA
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288.421,01

CAPITOL 8
Romanent futur de tresoreria

288.421,01

870.02
TOTAL

288.421,01

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 DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Bàsicament es tracta de totes les factures que pertanyen
a l’any 2017 per actuacions o compres que s’han fet durant l’any 2017, però que pel motiu que
sigui han arribat a gener de 2018. Són 69 factures que sumen 288.421,01€ i que s’han
d’aprovar amb càrrec a un futur romanent del pressupost de 2017, per quadrar el pressupost i
per no tenir problemes més endavant amb la regla de la despesa. Llegeix els acords de la
proposta.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Nosaltres en aquest cas
considerem que aquesta modificació és un tema tècnico-administratiu, i votarem a favor.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: En la mateixa línia i sense entrar en el fons de cada una de les
factures, que entenem que s’han generat en el moment en que toca, i que pertant poc tenim a
dir del contingut d’aquestes factures, i com que és un tema tècnic, cap problema.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, ERC-MES, CUP-PC)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

7.- APROVACIÓ D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS
I ESTABLIMENT DE LES RETRIBUCIONS DE LA PRESIDENTA ACCIDENTAL.
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Atès que l’article 75 de la llei de bases del règim local estableix que els membres de les
Corporacions Locals percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, tant amb dedicació
exclusiva com parcial, o bé una compensació econòmica per assistència efectiva a les sessions
dels òrgans col.legiats de la Corporació en la quantia establerta pel Ple.
Atès que en el Ple del cartipàs, celebrat el dia 25 de juny de 2015, es van establir les quantitats
econòmiques per assistència efectiva a sessions del Ple, de la Junta de Portaveus i de la
Comissió Especial de Comptes.
Atès que des de l’equip de govern es volen establir Comissions Informatives periòdiques amb
tots els grups municipals.
Atès que per Decret núm 801/2017 i Decret 802/2017 de Presidència de l’EMD, ambdos de data
18 de desembre de 2017, es va resoldre nomenar Vice-Presidenta primera a Susana Herrada
Cortés, i comunicar-li que des del dia 18 de desembre de 2017 fins a la finalització de la baixa
per malaltia del President, Sr. Josep Puig Belman, la Presidència accidental de l’EMD l’assumirà
la Sra. Susana Herrada Cortés
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- CREAR Comissions Informatives pel tractament i informació dels diversos temes i
projectes que s’estiguin elaborant, o s’hagin d’elaborar.
SEGON.- ESTABLIR les següents quantitats econòmiques per assistència efectiva al Plens,
Juntes de Portaveus, i altres reunions col.legiades al President i als vocals que no tinguin
dedicació exclusiva ni parcial amb efectes del dia 1 de gener de 2018:



240 € per assistència efectiva als Plens ordinaris o extraordinaris
200 € per assistència efectiva a les Juntes de Portaveus, a la Comissió Especial de
Comptes i a les Comissions Informatives.

Aquestes quantitats es cobraran amb un màxim de 7.680 euros anuals.
Les assistències als Plens seran justificades per l’acte oficial; les assistències a les Juntes de
Portaveus , a la Comissió especial de Comptes i a les Comissions Informatives seran justificades
per la Secretària de la Corporació.
TERCER.- ESTABLIR que la Susana Herrada Cortés, percebrà les mateixes retribucions que
percebia el President, Sr. Josep Puig Belman, de 43.710 € anuals, a partir del dia 1 de febrer de
2018 i mentre desenvolupi les seves funcions de Presidenta, acctal de l’EMD de Valldoreix, en
règim de dedicació exclusiva, amb una dedicació de 37’5 hores setmanals, que representa la
totalitat de la jornada de referència.
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En el moment que el President, Sr. Josep Puig Belman, s’incorpori perquè finalitzi la seva baixa
per malaltia, la Sra. Susana Herrada Cortés, tornarà a percebre les mateixes retribucions de
26.100 euros anuals que ha percebut fins ara, amb una dedicació parcial de 28’12 hores
setmanals, que representa un 75 per cent de a jornada.
QUART.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el BOP, DOGC i al portal de transparència de
l’EMD.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix la proposta d’acord. Volia només puntualitzar per
a que quedi molt i molt clar que mentre cobri el sou del senyor Puig, no estarà cobrant també
el sou de la senyora Susana Herrada, que no hi hagi ningú que pensi que estarà cobrant els dos
sous. Gràcies.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies. A veure, ser desagraït no ho serem,
evidentment entenc que si vostès ens donen la possibilitat d’assistir a comissions informatives, i
a sobre ens les retribueixen, doncs evidentment moltes gràcies. Aquí hi ha un tema de fons que
tots el coneixem i que és les dedicacions parcials i les dedicacions totals. Vostès parlen de
percentatges de dedicacions totals i parcials, ara em pujo el 70% i ara em baixo el 50%, però
nosaltres partim d’una base de voluntariat perquè evidentment estem reben retribucions per
assistència però no estem ni cotitzant ni estem donats d’alta a la seguretat social, i evidentment
la nostra tasca és la tasca visible que podem fer el dia d’avui, el dia de la Junta de Portaveus, i
ara, en qualsevol cas, el dia de les comissions informatives. Però evidentment la tasca que es fa
darrera de totes aquestes assistències que s’està realitzant, ni es veu ni es comptabilitza. I ja li
ben dic jo que el 50, el 60, i a vegades el 70, anar-se a dormir a les dotze de la nit o a quarts
d’una de la matinada, quan l’endemà et lleves a les cinc, ho trobo molt, molt, molt injust. Ho
trobo molt injust perquè és molt de dretes pensar que la feina s’ha de valorar i pagar, però
també és molt marxista el fet de que tot el treballador té dret a una retribució digna, justa i
reconeguda. Per tant jo penso que aquí hi ha un punt d’encontre que no s’està realitzant.
Repeteixo, dedicació parcial, la de vostès, si, evidentment i tenen una altra tasca. Nosaltres
igual i no entenc com se’ns tracta d’aquesta manera. Evidentment agraïm el fet de que assistim
a les comissions informatives a partir d’ara, però no estem contents al respecte. Gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Primer de tot que és una bona idea que aprofitem aquestes
comissions informatives per temes –com abans allò que deia de l’actual camp de futbol- o
d’altres temes que puguin sortir així que necessitin que hi hagi tècnics, que hi siguem tots, que
puguem discutir abastament, que estaria molt bé que tinguéssim material i informació prèvia
per poder anar en aquestes reunions i poder-ne treure el màxim rendiment. En quant al tema
de les retribucions tot ve del primer ple, és a dir que això és tan senzill com una decisió que es
va prendre, a la qual ja vam mostrar el nostre desacord, més que anar a teoria marxista que
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comparteixo amb el company Margineda, jo vaig més en la dignificació de la feina política. De la
mateixa manera que crec que quan en el seu moment algú va decidir posar-se més de 60.000€
com a sou de presidenta de l’EMD, no va ser una bona idea, tampoc crec que va ser una bona
idea quan es va decidir repartir els diners que d’alguna manera cobraven en el moment en que
el govern va reduir el número de representants, i que es digués tot el que no cobrem per
aquesta banda, ho treiem a l’oposició i així ho fem. Aquella decisió em va semblar desacertada i
entenc que aquest és un intent de donar-li una mica de remei, bé però no és el remei final, no
dignifica la feina de l’oposició que és el que hauríem d’aconseguir en algun moment. Això és
tot, gràcies.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Escoltem el que dieu, i tots diem el mateix, és un primer
pas, deixem-ho així.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Només volia puntualitzar que la informació i tot el que
demaneu sempre està al vostre abast abans de fer cap reunió, sigui informativa o informal.
Entenc el que diu el Ferran, estem començant a caminar d’una altra manera, podem continuar
per aquest camí, també crec que sí que és voluntariat tant per l’oposició com per l’equip de
govern, encara que tinguem unes hores, fem moltes més hores de les que hem de fer, i inclòs
des de l’oposició jo mateixa que vinc quasi cada dia he vist moltes vegades a la Susanna
Casta, a l’EMD i cobrava el mateix que vosaltres, i venia moltíssim i s’intentava interessar per
moltes coses, i si que comparteixo el neguit que dieu, i repeteixo anem per bon camí.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 5 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, ERC-MES)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (CUP-PC)

8.- DONAR COMPTE DEL DECRET 33/2018 DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD DE
VALLDOREIX DE MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL.
Es dóna compte del següent Decret 33/2018 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 22
de gener de 2018, de Modificació del Cartipàs Municipal:
“Ateses les atribucions que m’atorga la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, així com el Reglament d’Organització i Funcionament dels ens locals.
Atès el Decret 438/15 de Presidència

d’aquesta EMD de Valldoreix, de data
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15 de juny de 2015, de creació de les àrees de govern, i nomenament
encarregat de cada àrea.
Atès que el Decret 436/16 de Presidència d’aquesta EMD de Valldoreix, de data 7
de juliol de 2016, va modificar les àrees de govern, i nomenament encarregat de
cada àrea, amb la incorporació al govern de la Vocal Elena Degollada Bastos.
Atès que en data 18 de desembre de 2017, per Decret 801/2017 i Decret
802/2017, de Presidència d’aquesta EMD de Valldoreix, es va resoldre nomenar
Vice-Presidenta primera a Susana Herrada Cortés, i comunicar a la VicePresidenta primera que assumirà durant el període des del dia 18 de desembre
de 2017 fins a la finalització de la baixa per malaltia del President, la Presidència
accidental de l’EMD de Valldoreix.
HE RESOLT
NOMENAR a ELENA DEGOLLADA BASTOS, Vocal encarregada de l’àrea de
govern d’Economia, Serveis Generals, Participació Ciutadana, Pla d’Actuació
Municipal, Educació i Serveis Socials.
INCLOURE en l’àrea de govern que portarà la Presidenta accidental, Susana
Herrada Cortès, les àrees que corresponien al President, més alguna de les àrees
que ja portava com a vocal, quedant la seva àrea de la següent manera:
- Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Planejament, Obres i
Serveis Urbans, Vialitat i gestió, desenvolupament de projectes estratègics,
atenció a les persones, recursos humans, mobilitat i transport públic”.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Llegeix la dació de compte de modificació del Cartipàs
Municipal.
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9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 2/2018.
Vist l’expedient instruït, amb l’informe de la secretària-interventora, de data 24 de gener de
2018.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 2/2018 amb càrrec a la
partida de fons de contingències:
DESPESES
CAPITOL 6 INVERSIONS REALS

PARTIDA
04-323-622.00
08-1532-601.00
07-1532-619.00
25-920-625.00
14-326-609.00

IMPORT
INICIAL

Descripció partida

SUPLEMENT

TOTAL

Inversió escola J.Ferran
Clua
Ampliació carrer Vista
Alegre
Crüilles Pg de Rubi
Mobiliari EMD compra
calefactors
Projecte Escola de Musica
TOTAL CAPITOL 6

0,00
0,00
149.214,38

200,00
200,00
48.400,00
48.400,00
160.852,76 310.067,14

TOTAL SUPLEMENT

149.214,38

160.852,76 310.067,14

30.000,00

30.000,00

60.000,00

0,00
119.214,38

70.883,40
11.369,36

70.883,40
130.583,74

INGRESSOS
CAPITOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIES
02-920-500.00

Fons de Contingències
TOTAL FINANÇAMENT

167.848,25

160.852,76

6.995,49

160.852,76

SEGON.- 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.
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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 DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Es proposa a la Junta de Veïns aprovar la modificació
pressupostària 2/2018 amb càrrec a la partida de fons de contingències. Per inversió a l’Escola
Ferran Clua, augmentar 30.000€ per tal de fer la connexió de gas i eliminar l’ús de propà a la
cuina, atès que fins ara encara estaven fent servir propà. Ja no fan servir ni gas ni propà per la
calefacció perquè van instal·lar una caldera de biomassa l’any passat, i tinc l’informe de
l’enginyer on estan totes les despeses –tinc entès que ja us l’ha fet arribar- i són 30.000€, és a
dir que quedarà per 60.000€ perquè la partida inicial de millores pedagògiques no es toca.
Després per l’ampliació del carrer Vista Alegre hem previst 70.883€, es tracta d’ampliar una
mica el carrer agafant una mica de les cases, tant la de dalt com la d’abaix i els xamfrans, per
tal que pugui ser accessible a una ambulància o un cotxe de bombers, és a la Colònia
Montserrat just a sobre de Hortet Solé. També ampliem amb 11.369€ la partida per millorar les
cruïlles de passeig de Rubí, atès que amb els que teníem pressupostats no podíem fer ni tres, o
tres i escaig i no arribàvem a fer-ne quatre. Llavors era millor ampliar una mica el pressupost i
poder-ne fer quatre, i només en quedaran quatre més per la següent fase, sinó ara en faríem
tres i en quedarien cinc per la següent fase, i seria més complicat de fer. Probablement no ho
podríem fer llavors en una sola fase més. També hi ha la compra de calefactors per la caseta
d’aquí al costat de l’Escola de Música que es pelen de fred, 200€, i el projecte de l’Escola de
Música tenim un pressupost de 48.400€ que no estaven posats, per fer el projecte executiu de
l’Escola de Música d’aquí al costat. En total és un suplement de 160.852€ que es treuen tots del
fons de contingències. Llegeix el segon punt.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: En relació al decret que ja
he comentat abans, i que heu aprovat, aquí hi ha els honoraris del projecte de l’Escola de
Música, i entenem que aquests 6.000€ haurien d’estar inclosos aquí a dintre. Després, la
segona observació són els 30.000€ de l’Escola Ferran Clua, és un tema que us hem repetit
vàries vegades i entenem que vosaltres no heu fet cap gestió ni cap intent de fer-ho, perqùe hi
ha pressupost i nosaltres ho solucionem des del pressupost de l’EMD, no anem a Delegació
d’Ensenyament a Sabadell, que és on destinen uns diners per les obres RAM, reformes i obres
d’ampliació i millora per escoles i instituts, no esteu fent aquestes gestions amb la Delegació
d’Ensenyament i penso que molta part dels diners que és manteniment dels edificis de les
escoles, perquè a altres zones del país es fa així? Jo penso que hi ha una part de gestió del
govern de l’EMD que ha de reclamar aquests diners, perquè amb aquests diners que nosaltres
dediquem a l’Escola Ferran Clua –que no dic que no s’hagin de dedicar-, però que són uns
recursos que no gastaríem dels nostres recursos i podríem fer altres coses.
SRA.

ELENA

DEGOLLADA

BASTOS:36Precisament ahir vam tenir consell escolar al

Ferran Clua i ahir encara no era la vocal encarregada d’educació, però com començava avui, em
va semblar correcte anar-hi les dues, i ahir era precisament vam estar parlant del pressupost de
l’any passat i de l’altra. Precisament vam estar parlant d’això i és veritat que hi ha alguns llocs
que hi ha aquestes obres RAM, però al Vallès Occidental categòricament no. De fet estàvem
parlant tant de la gestió de l’Escola Ferran Clua com una membre de l’AMPA que és d’una altra
escola de Rubí, i tothom deia el mateix que totes les gestions en aquest sentit han sigut que no
hi ha obres RAM.
SRA. SUSANA HERRADA CORTES: Les últimes obres RAM que es van aprovar van ser el
2015/2016 van ser al Baix Llobregat i al Maresme. No hi ha més.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Doncs jo dec ser tonto
perquè estem fent l’execució i la direcció d’una obra, que és una obra RAM a Granollers. És un
institut, i jo no sé com s’ho reparteix la Delegació d’Ensenyament amb les diferents àrees
territorials, jo el que em queixo, és que des d’aquí no fem la gestió per intentar aconseguir part
d’aquestes obres RAM i sempre m’esteu contestant que els altres ho estan demanant i sempre
els diuen que no; però vosaltres ho esteu demanant alguna vegada?
SRA. SUSANA HERRADA CORTES: Nosaltres ho vam demanar, vam trucar als Serveis
Territorials i davant meu la Directora de l’Escola Ferran Clua també ha trucat a Serveis
Territorials preguntant per les obres RAM i al Vallès Occidental no hi ha previst cap partida per
poder fer obres RAM. Aquesta és la resposta que hem tingut perquè arrel del que vostè ens va
dir, precisament ahir en el consell escolar, amb l’Elena, vam plantejar aquest neguit i aquesta
demanda del perquè nosaltres no en teníem. Nosaltres som els primers interessats en que si no
hem de fer una despesa en diner públic en el Ferran Clua perquè ens arriba des del
Departament, doncs evidement que aquests diners podrien anar destinats a un altra partida.
SECRETÀRIA-INTERVENTORA – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: Jo
volia fer un aclariment, en els instituts tota la despesa la fa directament el Departament
d’Ensenyament i les escoles primàries hi ha aquesta cosa que és una mica estranya que el
manteniment el paguen els ajuntaments i el personal el paga el Departament. En canvi en els
instituts, són propietat el Departamant d’Ensenyament i tant el personal com les obres les paga
Ensenyament. És a dir que si és un institut de Granollers és diferent, perquè la secundària si
que ho paga Ensenyament i els ajuntaments no posem res, nosaltres a l’Arnau Cadell no hi
posem res. Només posem tot el manteniment al Ferran Clua. Aquí pot haver-hi la diferència del
que vostè pot haver participat en obres. Fixi’s bé si sols són escoles primàries o secundàries
d’instituts.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 4 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem) 37

Vots en contra: 2 (CUP-PC)
Abstencions: 1 (ERC-MES)

10.- ACORD PEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN
ÒRGANS COL·LEGIATS I ALTRES.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Aquest punt el presentem x urgència perquè al haver-hi
un canvi de Cartipàs nosaltres estàvem delegats en alguns consells i ara amb el canvi de
cartipàs hem de tornar a canviar. La Elena portarà Serveis Socials i Educació, hem de passar
per ple, i és urgent perquè a partir d’avui ella m’ajudarà portant aquestes vocalies.
S’aprova per unanimitat la incorporació per urgència d’aquest punt en l’ordre del
dia.
Vist el que disposa l'article 58.c) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals.
Vist que hi ha hagut canvis en el cartipàs municipal.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Nomenar els següents representants de l'EMD en els òrgans col·legiats que
s'esmenten a continuació:
REPRESENTANT
Elena Degollada Bastos
Elena Degollada Bastos
Elena Degollada Bastos
Susana Herrada Cortés
Elena Degollada Bastos
Elena Degollada Bastos

SEGON.-

NOMENAR

ÒRGANS COL·LEGIATS
CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS, ACCIÓ SANITÀRIA I
IGUALTAT
CONSELL ESCOLAR DE l’ESCOLA JAUME FERRAN I CLUA
UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU
COMISSIÓ ESPECIAL SEGURETAT CIUTADANA
CONSELL ESCOLAR SANT CUGAT DEL VALLÈS
CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL

els

següents

responsables del Pla de Protecció Civil de Sant
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Cugat del Vallès:
RESPONSABLE DE L’EMD DE VALLDOREIX
Càrrec operatiu/ Càrrec habitual
EMD – Valldoreix
Responsable

Nom

Dades de localització
Susana Herrada Cortés
(Presidenta, accidental)

Mòbil 24 h
Telèfon fix
Email

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Llegeix la proposta d’acord.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Trobo a faltar el Consell de
Promusa. Fa uns mesos vam aconseguir que el responsable de l’EMD, el President, estigués en
el consell.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Precisament és la setmana que ve el Consell de Promusa
i avui mateix hem parlat amb la Tinent d’Alcalde senyora Susana Pellicer que ens ha fet arribar
aquesta situació i demà mateix hem de parlar amb el senyor Lluís Hosta perquè no ens podem
anomenar nosaltres mateixos sinó que han de ser ells, i el senyor Puig no em pot fer la
delegació perquè estant de baixa no pot fer res. És directament des de Promusa o des de
l’Ajuntament que ho han de fer i ho arreglarem. Hi serem.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Aprofitar aquest punt per recordar que en el seu moment, des
d’ERC i des de l’oposició, vam dir que seria interessant que en algun moment el representant de
l’EMD que estan en diferents òrgans de participació, no fossin sempre membres del govern.
Tornar-ho a posar sobre la taula perquè s’ho plantegin si en algun moment tenen la intenció de
canviar això. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, CUP-PC, ERC-MES)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat.
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11.-ACCIÓ DE GOVERN
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Només un parell de cosetes. Estem treballant en la 17ª
edició del premi literari, i també en la segona edició de la Biennal d’Escultura de Valldoreix dels
Somnis. Gràcies.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Des de les meves àrees comentar que des de joventut
bàsicament el que s’ha fet és el grafitti que hi ha darrera de la Nau de Cultura, si no l’heu vist
us convidem a anar-ho a veure, perquè l’Aram ha fet una autèntica obra d’art, i creiem que
aquell espai diàfan ha quedat ben resolt amb l’aprovació del Vocal de Cultura senyor Castelló
que també va quedar molt satisfet. Pel que fa a comunicació vam parlar del portal i de la web
que ja està concursada la nova empresa que ha guanyat, que es diu Sixtems o Sistems, són de
Cassà de la Selva i ara es posarà en marxa el procés per la migració cap als seus servidors i que
com a mínim trigarà un mes aproximadament, i a partir d’aquí començarem a implementar
millores com intentar que no peti la web com anava petant, i anar pujant la informació al portal
de transparència per complir amb tot allò que la Secretària ens demana que s’ha de fer. I
després anunciar que el 17 de març es tornaran a fer les Milles de Valldoreix. Gràcies.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: En principi avinguda Baixador, si algú no hi era, doncs
hem inaugurat aquesta exposició i el dia 12 d’11h a 13.30h i de 17h –de fet està reservat al
sectorial de mobilitat però es pot inquibir algú si no pot a altra hora-, i sinó des de 18.30h fins
les 20h, estarà l’equip d’arquitectes que ha fet l’avantprojecte i donarà totes les explicacions
pertinents i contestaran totes les preguntes que els faci la gent. Per tant, Baixador bé, avancem
i encara falta per veure-ho fet, però anem endavant. Parlar dels pressupostos participatiuis, la
majoria de projectes les coses ja estan fetes, s’ha plantat els arbres, s’han instal·lat les
passarel·les pels esquirols i si hi ha alguna cosa que potser s’ha d’acabar però en principi quasi
tot està fet. Endeguem el projecte dels nous pressupostos participatius, i d’això aviat rebreu
una invitació per començar a treballar amb el pressupost. Primer s’haurà de fer un procés
participatiu en principi, via web amb unes enquestes, i després es farà una audiència de
participació i a partir d’aqui amb aquesta informació es començarà a fer el reglament. Ja us
arribarà la invitació per participar. També hem començat amb el pla d’usos i ja està. Gràcies.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: De les vocalies que porto jo en aquest moment,
comentar que hem fet l’adequació del parvulari, del carrer Volcà, hem ampliat la vorera, ahir
ens van felicitar tant des de l’Ampa com des de la Direcció del Ferran Clua, també hem ampliat
la vorera del carrer Tibidabo, que era una demanda del Casal d’Avis des de fa molt temps, la
plaça Gasó ja està finalitzada, l’únic que manca és la marquesina del bus que està per arribar –
triguen dos mesos perquè està feta a mida-, estem fent la plaça de les Oliveres, queden tres
setmanes, ja ho sabem que és un enrenou per la gent que viu al Monmany, però quedarà molt
bé, estem amb el pla especial del Garden, vam tenir reunió amb Sant Cugat, les reunions que
fem mensual, i ja està a la Generalitat.40Esperem es pugui aprovar en el ple del mes

de febrer. També estem treballant el PGM de la Colònia Montserrat, hem fet reunions amb els
veïns de la Colònia i la setmana que ve tornem a quedar i esperem poder enllestir el PGM que
en aquests moments està a Sant Cugat. Ens falten per concursar diferents places per sortir
concursos d’Educadora de l’Escola Bressol i en breu tindrem el d’administratiu d’Atenció
Ciutadana i els que falten, un de la Brigada i el/la tècnic d’Esports i Educació i Serveis socials.
Esperem en un parell de mesos tenir personal nou a l’EMD.

12.- PRECS I PREGUNTES
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: És un prec del grup de CUP-PC demanant que els
convidin a les reunions amb la Colonia Montserrat.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Contesta que sí, que així ho farà.

PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES PER AL PLE DE LA JUNTA DE VEÏNS
DE GENER DE 2018.
Un cop l’equip de govern ha pres la deciisió d’establir unes grades fixes a la Nau de Cultura de
Valldoreix, millorant molt la visió i comoditat dels espectadors però, malauradament, fent-ho
abans de tindre una alternativa d’espai polivalent, podrien explicar-nos quin és el mapa
d’equipaments actual i com pretenen substituir els usos que es donaven fins ara a l’espai
polivalent de la Nau de Cultura?
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Un cop l’equip de govern ha pres la deciisió d’establir unes
grades fixes a la Nau de Cultura de Valldoreix que ja vaig fer avinent informar que entenia que
millorava molt la visió comoditat dels espectadors però, que també entenia que s’havia
desvestit un sant per vestir-ne un altre, perquè crec que va ser precipitada aquesta decisió,
entenent també que a vegades hi ha coses que s’han d’aprofitar, però en aquest cas ha quedat
una mancança molt gran a la vila. Per això faig la pregunta.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: El senyor Bernat abans ha dit que ha fet un mural allà a
fora, i no sé si l’han vist com ha quedat, és un mural molt ben fet. Està pintat i posa part del
que es farà allà dins de la nau de cultura. És un espai que actualment cobreix moltes
necessitats de tipus cultural, la Nau de Cultura de la vila de Valldoreix. En cada cas tenim
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previst donar solucions al respecte –vostè mateix senyor Noël ho ha viscut, ara no fa gaire, que
va tenir un problema i li vam solucionar ipsofacto-. Dit això en cada cas, quan hi hagi una
petició tenir ja coses preparades perquè qualsevol veí de Valldoreix, o associació, ho demani,
doncs tenir aquesta solució o aquesta altra. Puc estendrem i explicar les coses que posa el
mural i el que farem allà a dins de la nau, perquè es vegi que realment no ha estat un caprici.
Realment si que ha estat una oportunitat d’or, perquè hi havia un pressupost inicial de 100 i
pico mils d’euros, que es va deixar de banda, per posar unes grades que si que fan falta. Dotar
aquest espai, de lo que realment la gent de Valldoreix i la vila de Valldoreix necessita aquesta
categoria. Si vol li explico, eh... no tinc pressa, el Barça juga a les 21.30h....
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Bàsicament, al marge que em pugui glossar totes les activitats
que es podran fer allà dins, queda clar que nosaltres vam proposar en el seu moment que
fossin unes grades abatibles o mòbils o que es puguessin retirar, precisament, ara el que em ve
al cap és quan es fa una sardinada o algun acte així, que es posa a ploure i has d’entrar a algun
lloc, i això difícilment ho podrem solucionar, a part de no entrar en el tema dels concerts que ja
m’ha explicat que han decidit que mentre faci fred no es faran concerts a Valldoreix. Com
arranjarem aquest tema?
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Certament el tema de la sardinada no s’ha fet mai allà, ni
es faria, abans de posar les grades teníem cortines ignífugues, teníem la cosa bastant ben
arreglada, perquè des del 2011 que vam entrar nosaltres al govern, hi va haver una actriu molt
reconeguda que ha estat guardonada recentment, que va venir a fer una obra professional i va
dir: “m’heu enganyat, això no és un teatre, això és una quadra”, així tal qual. Les sardinades no
s’han fet mai a dins, es fan a l’exterior, amb bon criteri dels organitzadors, els cubells
d’escombraries fan olor, etc, etc. No esmentaré el munt d’activitats que es poden fer allà
perquè inclús ara s’afegirà a tota aquesta llista, el festival de poesia que es fa a Sant Cugat
2018 entre altres coses. Però tenim locals públics i privats i en cada cas, qualsevol persona o
entitat que ho necessiti, per fer una entrega de premis –com ha fet el club de futbol- ho ha fet
amb les grades, però allà no s’hi podran fer “cutxipandes”, que vol dir menjars. Ja ho saben el
avis i ja van fer la seva festa i el berenar el van fer al casal i la gent està molt i molt contenta i
això ha donat molta classe a la vila de Valldoreix. Tenim espai garden, que no és la pedra
filosofal però hem fet les havaneres, l’octoberfest i concerts com també projectes de públic.
Tenim espais públics que es poden habilitar per fer aquestes activitats i no deixarem a ningú
penjat senyor Noël, li prometo. Li consta?
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Em consta que si depèn de vostè no es queda penjat ningú,
no em consta tant que tinguem solucions per a tot i crec realment que hem anat massa
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ràpid i en cas de pluja o mal temps tenim un dèficit per realitzar una sèrie d’activitats i no cal
que sigui una “cutxipanda” com ha dit vostè abans.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Només afegir per exemple, pel tema de la pluja, a Sant
Cugat, altres indrets i altres pobles, quan hi ha pluja s’ajornen els actes o s’anul·len. Nosaltres
aquest any que ningú ho ha dit, es va anul·la la festa gran de la Festa Major que teníem
contractada i assegurada una gran orquestra, i no ha passat res. Més enllà es fa el cinema
d’estiu, es pot entrar a dins, però no ho podem tenir tot. Gràcies.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Jo només recordar-li que a
la pregunta del company, quan hi havia el pressupost de 100 mil i pico, no es van comprar
aquelles grades i se’ns va dir que no es faria cap actuació fins que no es tingués cap espai
alternatiu. En aquest moment espai alternatiu públic amb les condicions de la Nau que teníem,
no existeix, perquè l’espai Garden no està acondicionat. Recordar-li això.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la
sessió a les 21.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.

43

