
 

 

 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 

CELEBRAT EL CATORZE DE JULIOL DE DOS MIL SETZE. 

 

A Valldoreix, el dia catorze de juliol de dos mil setze, a la seu de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 

PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 20.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM 

CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-, senyora ELENA DEGOLLADA I BASTOS –GRUP CiU-; senyor 

BERNAT GISBERT I RIBA –GRUP CiU-; senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-; 

senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor FRANCESC XAVIER HUMET 

CIENFUEGOS-JOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; senyor NOËL CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; 

i senyora SUSANNA CASTA I BALCELLS –GRUP CIUTADANS-; 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 31 DE 

MARÇ DE 2016 I 19 DE MAIG DE 2016, I ACTES DELS PLENS EXTRAORDINARIS 

DELS DIES 13 DE JUNY DE 2016 I 6 DE JULIOL DE 2016. 

 

Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 31 març de 2015 i 19 de 

maig de 2016, i plens extraordinaris dels dies 13 de juny de 2016 i 6 de juliol de 2016 d’acord amb 

allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic 

de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa adoptar 

el següent ACORD:  

 

PRIMER.- APROVAR l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 31 de març de 2016 i 19 de 

maig de 2016, i plens extraordinaris dels dies 13 de juny de 2016 i 6 de juliol de 2016. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ DELS ESBORRANYS DE 31 DE MARÇ, 19 DE MAIG I 13 DE JUNY DE 

2016 

 

Vots a favor: 8 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans). 

Vots en contra: 0 
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Abstencions: 1, de la senyora Elena Degollada perquè encara no formava part del consistori.  

 

 

TORN DE VOTACIÓ DE L’ESBORRANY DE 6 DE JULIOL DE 2016 

 

Vots a favor: 8 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans). 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 de la senyora Susana Herrada perquè estava absent en la sessió del 6 de juliol de 

2016. 

 

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 

 

A) MOCIO DELS GRUPS CUP-PC, ERC-MES I CIU DE SUPORT A LA MARXA SOM. 

La Marxa Som (www.lamarxasom.cat)  és una caminada popular que recorrerà totes les 

comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que confluiran a 

Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme cultural El Camí 

(www.elcami.cat). 

 

Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, organitzarà 

assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació al model de 

democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un país i un món millors i 

per a tots. 

La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes aquelles persones, 

organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi vulguin participar. 

A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí -  Serveis de Participació 

i Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional EL Camí per la qual transcorrerà La Marxa 

Som, alhora membre del projecte Reinicia Catalunya (www.reiniciacatalunya.cat).   

El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, enllaça 

camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, permetent conèixer 

vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada terra. El Camí és un projecte 

col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 km i més d’11.000 amics del Camí. 

Compta amb el reconeixement dels Parlaments de Catalunya i de les Illes Balears com a 

projecte d’interès general pel país des del punt de vista cultural, social i turístic. 

 

Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint l’itinerari d’El 

Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya. 

http://www.lamarxasom.cat/
http://www.elcami.cat/
http://www.reiniciacatalunya.cat/
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Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast nacional que 

facilitin la participació de tota la població en els afers públics. 

 

Atès que l’EMD de Valldoreix compta entre els seus compromisos i objectius el foment de la 

participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, en pro d’una societat 

més justa, pròspera i sostenible. 

 

Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei del país, 

un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de forma col·lectiva. 

 

Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres: 

 

a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar actes 

culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 

b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i 

disponibilitat. 

c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem. 

 

Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi de Sant Cugat del Vallès i per 

Valldoreix els dies 26 i 27 de juliol. 

 

Atès que a Valldoreix entrarà per El Papiol i sortirà per Sant Cugat. 

 

Per tot això, sol·licitem al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- L’EMD de Valldoreix s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè considera que 

és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració del país i perquè 

fomenta la democràtica participativa. 

 

SEGON.- L’EMD de Valldoreix es compromet a facilitar les infraestructures i serveis 

necessaris, dins les seves possibilitats, per al bon funcionament de la Marxa Som, com ara:  

 

● Espais on puguin dormir els caminants que arribin al municipi. 

● La logística i organització dels àpats populars pels marxaires, en cas de realitzar-se’n. 

● La seguretat i ordre públic necessaris durant el pas de la Marxa, així com la cobertura 

sanitària i el guiatge en cas necessari dins del  terme municipal. 
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● Espais per realitzar les assemblees participatives i, en el seu cas, facilitar el procés 

participatiu per garantir-ne la qualitat i la participació de tothom. 

● Difondre la participació en La Marxa Som entre la seva població i el teixit econòmic 

local a través dels mitjans de què disposi. 

● Disposar en bon estat de senyalització l’itinerari d’El Camí al seu terme municipal i 

nucli urbà, així com la seva promoció i manteniment en tant que infraestructura 

turística de senderisme cultural d’abast nacional, en pro dels seus potencials beneficis 

socials, culturals i econòmics per al municipi i comarca. 

 

TERCER.- L’EMD de Valldoreix es compromet a promoure un grup local d’acollida (GLA) per 

acollir l’arribada de la Marxa, preparar actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 

 

QUART.- L’EMD de Valldoreix es compromet a fomentar aquest recolzament entre els 

municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui. 

 

CINQUÈ.- L’EMD de Valldoreix farà una aportació econòmica en concepte d’adhesió a la 

Marxa Som. L’ingrés es farà efectiu a l’Associació PAS-Amics d’El Camí al número de compte de 

Triodos Bank IBAN: ES08 1491 0001 2620 1471 5615 

 

SISÉ.- Traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som (info@lamarxasom.cat), al 

Consell Comarcal del Vallès Occidental, a presidència de la Diputació de Barcelona, a 

presidència del Parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la Generalitat de 

Catalunya.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS JOVELLANOS: Bona tarda, aquesta moció la presentem 

amb el suport d’Esquerra-Més i CiU, és una moció de suport a la Marxa Som. La Marxa Som és 

una caminada popular que s’està fent a la tota Catalunya, consta de 4 recorreguts i es tracta de 

portar als pobles l’explicació dels model de democràcia participativa que volem, de sensibilitzar 

a la gent del futur país que volem, i una mica fer pedagogia sobre el futur país. Simplement els 

acords que posem a aprovar és que aquesta Marxa arriba a Valldoreix el dia 26 i marxarà el 27 i 

si fa falta buscar espais per on puguin dormir els marxaires i la logística i organització dels 

àpats –si n’hi ha de populars- i facilitar espais de trobada per les assemblees que a nivell de 

poble es faran.  

 

mailto:info@lamarxasom.cat
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Bona tarda, respecte de la moció aquesta de la Marxa 

Som, he de reconèixer la meva ignorància perquè no la coneixia, però després d’entrar a la 

pàgina web he vist que puc subscriure cadascun dels reptes que he llegit a la pàgina web. I em 

preguntava si Convergència també ha llegit com jo aquesta pàgina web, perquè la filosofia que 

es transmet és completament contrària a la gestió que ha fet Convergència durant aquests 

últims anys a Catalunya. Segons diu textualment la pàgina, el sistema actual s’ha demostrat 

insuficient i incapaç, no oblidem que és un sistema que ha gestionat i suportat per 

Convergència. És un sistema que Convergència ha utilitzat per fer partit i no país. L’associació 

diu que s’ha de canviar el sistema de gestionar el país, un sistema amb més participació, un 

model energètic diferent, una economia més social i equilibrada, l’ús del territori més 

respectuós i un model de salut diferent. Per suposat que puc subscriure tot això, trobo 

excel·lent que hi hagi gent que pugui dedicar temps en fer aquestes coses de manera altruista, 

no com altres organitzacions que vinculen la independència amb subvencions. Llàstima que tots 

aquests reptes vinguin envoltats amb la bandera de la independència, per això m’abocarà a 

votar en contra. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 8 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES) 

Vots en contra: 1 (Ciutadans) 

Abstencions: 0 

 

 

B) MOCIO DELS GRUPS CUP-PC, ERC-MES I C’S PER DEMANAR L’OBERTURA DEL 

CAP DE VALLDOREIX DURANT TOT L’ANY. 

“Davant l’ajust de l’oferta d’atenció primària de salut al municipi de Sant Cugat del 

Vallès que el Servei Català de la Salut ha comunicat a l’ajuntament i que suposarà 

que enguany tot el mes d’agost el CAP de Valldoreix gestionat per Mútua de 

Terrassa restarà tancat. I, davant de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) 

presentat per Mútua de Terrassa el passat 30 de juny i que podria suposar que la 

ciutat de Sant Cugat es quedés sense els serveis de rehabilitació, reumatologia i 

endocrinologia i la reducció d’altres serveis a nivell supramunicipal. L’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès i els Grups Municipals que composen el Ple de l’Ajuntament 

volem manifestar la nostra preocupació i protesta per la retallada i pèrdua dels 

serveis sanitaris a la ciutadania santcugatenca i les conseqüències laborals que 

aquests processos podrien tenir pels treballadors i treballadores afectats.” 
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18 de juliol de 2011 

El passat Ple del 18 de juliol de 2011 l'ajuntament de Sant Cugat va fer aquesta declaració 

institucional complementada amb aquests 4 punts:  

1.  Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en la defensa 

del sistema sanitari públic, a l’àmbit comarcal i local, oposant-nos al tancament i la 

desaparició dels serveis sanitaris a la nostra població i demanem que es garanteixin 

els llocs de treball del personal que dóna aquests serveis als proveïdors de la 

comarca. 

2.  Instar la direcció de Mútua de Terrassa i l Serveis català de la Salut a 

reconsiderar el tancament del CAP de Valldoreix, i garanteixi l’obertura durant tot 

l’estiu dels centres públics de salut de la ciutat. 

 

3.  Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat del  Vallès  amb  el  

sistema  públic  de  salut  equitatiu, universal i de qualitat, rebutjant qualsevol 

privatització d’aquests serveis. 

 

4.  Comunicar aquests acords a la Conselleria de Salut, a Mútua de Terrassa, al 

comitè d’empresa de Mútua de Terrassa,   a   la   directora   del   CatSalut,   a   l’EMD   

de Valldoreix i a la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat del Vallès. 

 

Han passat 5 anys menys 4 dies i el context de la crisi segons suposats experts avaluadors 

està remetent. Malgrat això la ciutadania segueix patint les conseqüències de les retallades 

del serveis públics i veu com poc a poc s’està permetent la gestió dels mateixos per ens 

privats que sobreposen a l’interès general criteris economicistes i mercantilistes per a la 

gestió dels drets fonamentals de la ciutadania. 

 

Atès que fa 5 anys ja vàrem remarcar la necessitat de sol·licitar al departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya que deixes en suspens l'aplicació del  Pla i  repenses i  

replanteges  les  mesures  i  atures  les retallades. 

 

Atès que el Departament de Salut de la Generalitat s’ha compromès a la reobertura 

d’alguns CAPs de Catalunya. 

 

Atès que davant el compromís amb el sistema públic de salut equitatiu,   universal   i   de   

qualitat   cal rebutjar  qualsevol privatització d'aquests serveis. 
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Atès que seguim expressant un suport ferm als i les treballadores dels CAP’s davant les 

retallades que han propiciat imposicions que no permeten una atenció de qualitat i 

propicien un tracte precari vers a ells mateixos o als usuaris. 

 

Atès que des  de  la  CUP-PC , ERC-MES i C’S seguirem  treballant  fermament  per  una 

sanitat pública, universal i de qualitat i lluitarem contra les retallades i privatitzacions allà 

on les hi hagi. 

 

Atès que Sant Cugat del Vallès té una població de 87.830 habitants i que Valldoreix té una 

població de 8.096 habitants, creiem que amb un sol CAP obert es dona una cobertura 

mèdica insuficient a la nostra població. 

 

Atès que la geografia del nostre municipi obligarà a les persones que vivim a Valldoreix a 

fer un desplaçament llarg per anar al CAP de la Mina, cosa que en cas d’una urgència 

mèdica no és el més aconsellable. 

 

Atès que es vergonyós que les i els usuaris del CAP de Valldoreix hagin de dependre del 

cap de la Mina on el temps d’espera habitual l’agost de l’any passat va ser de entre 50 

minuts i 1 hora. On els protocols per donar hora a cada pacient estant pautats en 10 

minuts per persona. Que aquest sistema tipus cadena de muntatge no permet als 

facultatius avaluar en condicions i que d’aquestes dinàmiques en sortim tots plegats 

perjudicats. 

 

Per aquests motius, per decència i per solidaritat amb les veïnes i veïns de Valldoreix 

demanem al Ple l’assumpció dels següents acords: 

 

1. Demanar de forma immediata a l’Ajuntament de Sant Cugat que assumeixi els 

compromisos de la declaració del 2011 i actuï en conseqüència sol·licitant al 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l’obertura durant tot l’any del 

Cap de Valldoreix i per extensió també del CAP de Can Mates. 

 

2. Que l’EMD de Valldoreix faci també aquesta petició al Departament de Salut. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Bona tarda de nou a tothom, començaré a llegir-los 
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un paràgraf d’una declaració institucional que es va fer, no institucional no va ser perquè no es 

va votar a favor, que va prosperar a l’Ajuntament de Sant Cugat, el 18 de juliol de 2011, és a 

dir que a dia d’avui han passat 5 anys i 4 dies. Llegeix la proposta: “Davant l’ajust de l’oferta 

d’atenció primària de salut al municipi de Sant Cugat del Vallès que el Servei Català de la Salut 

ha comunicat a l’ajuntament i que suposarà que enguany tot el mes d’agost el CAP de 

Valldoreix gestionat per Mútua de Terrassa restarà tancat. I, davant de l’expedient de regulació 

d’ocupació (ERO) presentat per Mútua de Terrassa el passat 30 de juny i que podria suposar 

que la ciutat de Sant Cugat es quedés sense els serveis de rehabilitació, reumatologia i 

endocrinologia i la reducció d’altres serveis a nivell supramunicipal. L’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès i els Grups Municipals que composen el Ple de l’Ajuntament volem manifestar la 

nostra preocupació i protesta per la retallada i pèrdua dels serveis sanitaris a la ciutadania 

santcugatenca i les conseqüències laborals que aquests processos podrien tenir pels 

treballadors i treballadores afectats.” D’això ja en fa 5 anys, seguim amb el mateix. 

Seguidament llegeix la proposta d’acord. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: A mi m’agradaria demanar als meus companys de CUP-

PC, que en els atesos, atès que fa 5 anys, atès que el departament de salut, atès que 

davant del compromís, atès que seguim expressant, atès que des de la CUP-PC, Esquerra 

Republicana-MES, i Ciutadans en aquest cas, seguirem treballant fermament  per  una 

sanitat pública, universal i de qualitat i lluitarem contra les retallades i privatitzacions allà 

on les hi hagi. Sí? Senyora Secretària, gràcies. 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Gràcies senyor President, bé hem escoltat amb deteniment 

aquesta moció i a l’efecte volem fer una sèrie de consideracions. La primera és que tant 

l’Ajuntament de Sant Cugat com menys l’EMD que tenim aquí, no tenim competència, això 

forma part del Servei Català de Salut, o sigui que mal sigui, nosaltres no podem traslladar això. 

Però no obstant, aquí hem d’esmentar que per exemple, en el atès 2, aquest Sant Cugat del 

Vallès, hi ha una població de 87.000, que no sé si són 87.000 exactes, però que Valldoreix no té 

8.096 sinó que ja quasi anem pels 8.200 des de l’1 de gener. El que no entenc és en què es 

basen quan es diu que donen una cobertura mèdica insuficient, penso que és una dada que 

s’hauria de cerciorar abans de fer una afirmació d’aquest tipus. Bé, aquí posa que els 

treballadors del CAP davant de les retallades, que han propiciat imposicions que no permeten 

una atenció de qualitat i propicien un tracte precari vers a ells mateixos o als usuaris. Aquí 

realment he de d’esmentar que hem parlat amb el CAP amb el director, hem parlat amb els 

empleats, i realment ens han dit “oju” amb el que feu, perquè nosaltres estem fent uns torns 

rotatius que ens permeten ja que ens comprometem, i ens estem preocupant dels empleats i 

les empleades, podem atendre millor els malats i a més a més poden fer vacances, que 
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aquesta és una preocupació. Només una dada el mes d’agost representa un 43% d’activitat 

comparat amb la resta de l’any. Són dades de la Mútua i del CAP de Valldoreix. Dit això aquí 

parlem d’una cosa que és vergonyós, i de cadena de muntatge, això a mi em sona a la SEAT 

més que un CAP. Jo pregunto: quins criteris tenen per dir que “no avaluen en condicions”? 

penso que  és una afirmació una mica greu. Que un facultatiu no avaluï en condicions, quan jo 

m’imagino que està qualificat, i avalua segons el malalt. Per acabar hi ha una dada que s’ha 

omès aquí i que és que el PADES està la 100%, això no s’ha dit. I respecte a l’encapçalament 

d’aquesta moció, citar que el punt on diuen que “davant l’expedient de regulació de l’ERO 

presentat a la Mútua de Terrassa, el passat 30 de juny, no sé quin juny és, perquè l’ERO es va 

presentar el setembre del 2011. Se suposa que la ciutat de Sant Cugat, etc, etc, etc. Vist això 

em resta demanar que es reconsiderin totes aquestes coses,  que cada any des que estem aquí 

hem tingut la mateixa pregunta cada estiu: perquè no s’obra el CAP de Valldoreix? Ara s’ha 

presentat una moció, ara és algo més seriós que s’ha de considerar. Moltes gràcies. 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies senyor President, senyor Castelló també, 

comentar que començo pel final, i el text que encapçala aquesta moció, els volia comentar  als 

seus companys de Convergència, perquè la declaració institucional la van redactar ells. Llavors 

evidentment hi havia un ERO a Mútua de Terrassa perquè venia propiciat per les retallades en 

els llocs de treball. Començant una altra vegada per darrera, comentar que els facultatius tenen 

10 minuts per atendre a cada persona, i a vegades 5. Això ho hem parlat amb ells i fins i tot hi 

ha un col·lectiu de metges que va fer una campanya no fa massa, enganxant una proclama pels 

carrers o un decàleg pels carrers, queixant-se precisament d’aquest tema. Evidentment són 

professionals que poden donar una atenció de qualitat –no ho dubto- perquè tots estan formats 

per això, però no implica que ho puguin fer durant les 3 primeres hores de la seva feina, a 

partir de la quarta, cinquena, sisena hora, evidentment la càrrega de treball augmenta –no estic 

inventant res, la càrrega de treball és un concepte que es parla molt sovint a la prevenció de 

riscos laborals, i ells segueixen sent humans com la resta de nosaltres. Ells són els primers 

perjudicats, nosaltres, els usuaris o usuàries som els segons perjudicats. Evidentment la 

professionalitat va per davant de tot i se’ls està requerint un esforç per damunt del que se’ls 

hauria d’exigir, partint d’aquesta base. Segon, el tema dels treballadors, no em digui a mi que 

treballo amb quadrants laborals, funciono amb quadrants al igual que la majoria de grans 

empreses, es poden modificar sense masses problemes. Si estem parlant d’augmentar les hores 

de treball, simplement això implica contractar més gent, si es contracta més gent es generarà 

més llocs de treball i és qualsevol cosa menys una barrabassada. No crec que aquest argument 

s’aguanti per enlloc. Per finalitzar, i segurament em deixaré alguna cosa, però comentar que al 

departament de salut li podem fer una carta, li podem fer un escrit, una instancia, o el que 

vulguin, però tenim la capacitat fins i tot a nivell particular, de fer aquesta instancia. És 
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evident que nosaltres no tenim la capacitat de canviar res, però hem de demanar compromisos 

assumits a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que ja han passat cinc anys des d’aquesta 

declaració i cinc anys que es va arrossegant aquest tema, nosaltres podem fer-ho des de la 

nostra banda, i és una voluntat política com tot plegat sempre passa. Gràcies.  

 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Amb diàleg penso que una moció és una cosa prou seriosa 

com per posar dades fefaents. Simplement i acabo, els últims anys i la baixa activitat a l’agost, 

ha sigut notable, inclús abans hi ha molta menys gent i no contempla anar als especialistes. I 

amb això acabo.  

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Que la gent de Valldoreix se’n vagi, no implica que  

alguna gent també es quedi i alguna gent de Mira sol i que alguna gent usuaris de la Floresta i 

Les Planes també es quedin. Entenc que els especialistes són els que hi han però entenc que el 

servei d’urgències hauria de ser-hi i el servei d’infermeria també. Suposo que no ens entenem 

però aquesta és la meva opinió. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

S’aprova la moció per: 

Vots a favor: 4 (CUP-PC, ERC-MES, CIUTADANS) 

Vots en contra: 2 (CiU – Sra. Susana Herrada i Sr. Castelló) 

Abstencions: 3 (CiU – Sr. Josep Puig, Sr. Gisbert i Sra. Degollada) 

 

 

C) MOCIÓ DE LA CUP-PC, ERC-MES I C’S PER A LA PARALITZACIÓ DE LES 

ACCIONS A REALITZAR DINS LA “MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL 

METROPOLITÀ DE VALLDOREIX I ALTRES ZONES DEL MUNICIPI” PER PART 

DE LES ADMINISTRACIONS MUNICIPALS DE L’ÀMBIT DE SANT CUGAT DEL 

VALLÈS. 

 

1. Atès que en data 20 de juny de 2016 es va aprovar una moció a l’Ajuntament de Sant Cugat 

del Vallès en relació a la revisió d’ofici de MPGM de Valldoreix i altres zones del municipi. 

2. Atès que en l’acord 5è es va suspendre formalment la gestió de dos dels sis àmbits, 

concretament l’estació de Valldoreix i Can Cabassa. 

3. Atès que la MPGM és un conjunt de 6 zones que entre elles s’han de complementar per 

portar a terme aquesta modificació i que sigui complerta 
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Per tot això, es proposa al Ple de la EMD prendre els següent ACORD: 

 

1. Demanar a aquest consistori i a l’Ajuntament de Sant Cugat la paralització  de totes les 

gestions d’aquests quatre àmbits no suspesos, doncs el que faran és hipotecar les possibles 

reparacions i bescanvis que s’haurien de fer per dur a terme una correcta revisió d’aquest 

planejament que farà en definitiva que aquesta modificació sigui algun dia favorable pels 

interessos del poble i no d’una minoria. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda de nou, aquesta 

moció que avui presentem té a veure amb la modificació del PGM i té a veure perquè és una 

modificació del PGM que si les coses haguessin anat com nosaltres creiem que anirien, en 

aquest moment estaria aturada, perquè el ple de l’Ajuntament de Sant Cugat, no sé perquè, 

però a última hora, en una jugada “política”  ens va colar una alternativa al punt cinquè dels 

acords i en lloc de votar a favor de la paralització de la modificació, ens va colar aquesta 

alternativa i tots van votar a favor i que modificava, doncs que només quedaven paralitzades 

les zones de l’Estació de Valldoreix i de Can Cabassa a Mira sol. Estem parlant del que estem 

parlant, tots ho coneixem, el que implica la modificació de les zones verdes a Valldoreix, Can 

Monmany i Can Busquets, jo crec que una modificació tant important i de l’abast que té aquesta 

tenim una tercera part aturada d’ofici, reconegut per tots que està aturada d’ofici, demanem 

amb aquesta moció que aquest consistori i l’Ajuntament de Sant Cugat, la paralització de totes 

les altres zones que encara no estan paralitzades.  

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Nosaltres votarem evidentment en contra 

d’aquesta moció, primer perquè diu que ho van aprovar en el ple de Sant Cugat, i que algú els 

hi va colar, que vol dir que ho va colar a tothom, a tots els que estaven allà els hi van colar. 

Segons vostè diu, en l’aprovació aquesta, hi va haver com una espècie de joc de mans, que van 

colar i en comptes de votar que no, van votar que sí. He entès això? Doncs expliqui-m’ho! 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: L’oposició en bloc va 

presentar una moció que a l’últim moment va estar negociada i suposo va ser una jugada de 

negociació política amb el regidor de torn de l’Ajuntament, no sé si el Damià Calvet o qui era, i 

quan dic que va colar és perquè aconseguir introduir que en lloc de la paralització total de la 

modificació del PGM, només fos la paralització de dues de les zones, amb el que les altres, que 

avui en dia s’estan fent pagaments i s’estan executant aquestes modificacions, la voluntat 
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global de l’oposició era que s’aturés la totalitat, amb el que és culpa nostra, de l’oposició el que 

haurem de tornar a parlar, ens haurem de tornar a posar d’acord i tornar a presentar en un 

proper ple que s’aturin totes les zones i no es deixin aquestes quatre obertes perquè ja sabem 

com acaben les coses que es gestionen malament.  

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Repeteixo que votarem en contra d’aquesta 

moció perquè entenem que ja s’havien aprovat aquests projectes en anteriors plens a 

l’Ajuntament. Vostè ja va fer aquesta pregunta en el Consell de Promusa i li van respondre el 

mateix que li estic dient jo ara, que clar això era paralitzar tot el que s’està executant fins ara. 

El fet que s’hagi creat una comissió per investigar tota la problemàtica de les zones verdes, si 

que es va acceptar en un moment parar tot el tema de Can Cabassa i la zona de l’Estació de 

Valldoreix, però tota la resta no veiem que sigui vinculant des d’aquí –que tampoc ens implica a 

nosaltres directament sinó que és de Sant Cugat-, i per tant doncs.....i vostè fins i tot fa un 

esment de dir que aquesta modificació sigui algun dia favorable als interessos del poble i no 

d’una minoria. Vostès ja donen per fet que aquesta modificació que s’ha fet de les zones verdes 

que no beneficia el poble, que només beneficia a una minoria, o sigui fan una sèrie de 

declaracions en la mateixa línia, i nosaltres els repetim que estem convençuts del que hem fet, 

que està bé, i per tant votarem en contra d’aquesta moció.  

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Un petit punt, que aquesta 

modificació del PGM a la zona de Can Busquets a la Floresta, petita repercussió, resulta que 

estem comprant un tros de bosc al senyor Busquets, i ja m’explicarà vostè. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: A la comissió ja li explicaran.  

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

No s’aprova la moció per: 

Vots a favor: 4 (CUP-PC, ERC-MES, CIUTADANS) 

Vots en contra: 5 (CiU-ACTUEM) 

Abstencions: 0 

 

No prospera la moció.  

 

 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR 
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A 9.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE MAIG DE 2016 FINS A 30 DE JUNY DE 2016. 

 

Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2016, s’estableix que es donarà 

compte al Ple dels Decrets de contractes la quantia dels quals sigui superior a 9.000 euros. 

 

Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions superiors a 

9.000 euros més IVA des del dia 1 de maig de 2016 fins a 30 de juny de 2016: 

 

- Decret núm 271/2016, de data 3 de maig de 2016, d’adjudicació del contracte del servei 

d’assistència informàtica i consultoria del programa de comptabilitat a Jordi Viñalonga 

Bertran, pel preu de 325 euros més IVA per jornada, amb un màxim de 22 jornades, que 

representa un màxim de 7.150 euros més IVA anuals, pel termini de 4 anys. 

 

- Decret núm 280/2016, de data 6 de maig de 2016, d’aprovació del plec de clàusules 

administratives que regiran el contracte d’assessorament jurídic en matèria d’urbanisme, 

mitjançant procediment negociat. 

 

- Decret 282/2016, de data 6 de maig de 2016, de declarar vàlida la licitació i adjudicar el 

contracte de servei de participació ciutadana a Valldoreix, a l’empresa CIVIS GOVERN 

OBERT SLU, pel preu de 16.466’66 euros anuals més IVA, pel termini de dos anys, 

prorrogable a un més. 

 

- Decret núm 333/2016, de 26 de maig de 2016, d’aprovació de la contractació pel 

procediment obert l’obra d’instal·lació de producció i distribució de calor centralitzada 

amb biomassa en l’equipament del CEIP Jaume Ferran i Clua, i aprovació dels plecs 

tècnics i plecs administratius. 

 

- Decret núm 340/2016, de data 27 de maig de 2016, d’aprovació de la contractació pel 

procediment obert del servei de menjador de l’Escola Bressol, i aprovació dels plecs de 

condicions tècnics i administratius. 

 

- Decret 346/2016 d’adjudicació del contracte del servei d’assessorament jurídic en 

matèria d’urbanisme a aquesta EMD de Valldoreix, a l’empresa Nucli Advocats SLP, pel 

preu 14.200 euros anuals més IVA, pel termini de tres anys, prorrogable a un any més. 

 



 

 
 

14 

- Decret núm 377/2016 , de data 9 de juny de 2016, de declarar vàlida licitació i adjudicar 

el contracte per procediment obert, del servei de neteja forestal i prevenció d’incendis de 

Valldoreix a David Castillo Tamayo, per l’import de 20.559 euros més IVA. 

 

- Decret núm 389/2016, de data 15 de juny de 2016, d’aprovació de la contractació del 

servei de neteja de determinats vials de Valldoreix i execució d’un projecte d’inserció 

laboral,  i aprovació dels plecs tècnics i administratius. 

 

- Decret núm 399/2016, de data 16 de juny de 2016, de declarar d’urgència la 

contractació del Projecte de millora de l’accessibilitat de la zona escolar i esportiva del 

carrer Brollador, així com aprovar l’expedient de contractació que ha de regir en el 

procediment obert, i l’aprovació dels plecs de condicions tècnics i administratius. 

 

- Decret núm 413/2016, de data 27 de juny de 2016, d’aprovació de la contractació pel 

procediment i obert i els plecs de condicions tècnics i administratius, del servei de renting 

de 5 desfibril·ladors. 

 

- Decret 414/2016, de data 28 de juny de 2016, d’adjudicació el contracte menor d’obres 

d’adequació de part de les finestres del CEIP Jaume Ferran i Clua, a Juan Manuel Diaz, 

pel preu de 15.109 euros més IVA. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix la dació de compte. 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Ja m’heu sentit dir alguna 

vegada, però com sabeu que sóc una mica pesat, el manteniment dels CEIPS, manteniment del 

Ferran Clua, corre a càrrec de la Generalitat....perdó té raó, són els instituts. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo només volia fer notar un ple més que és una cosa que ens 

té una mica amoïnats en ple, parlo d’Esquerra-Més, i ho hem parlat sovint, i és que una altra 

vegada i sense posar en dubte la vàlua personal i professional de ningú, entenem que hi ha 

hagut certes contractacions, en el cas concret de l’empresa Civis, que considerem que s’haurien 

de revisar, perquè nosaltres veiem que s’han anat fent diversos contractes per motius molt 

diferents o a priori diferents, però que al final tenim aquí a una persona contractada gairebé 

“full time”, fent moltes coses i potser ho hauríem d’haver fet d’una altra manera. 
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Llavors només volia tornar a fer palès que ens ho miréssim amb més carinyo, que aquest tipus 

de contractes s’haurien d’haver fet en obert. Gràcies. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyor Climent. Li puc contestar jo o 

també la Secretària. Si evidentment s’ha fet una contractació és perquè es pot fer. El que 

després vostè pensi d’aquest tipus de contractació, és ben lliure evidentment de pensar-ho. 

Només dir-li que si s’ha fet aquest tipus de contractació és perquè és legal.  

 

4. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM 436/2016 DE PRESIDENCIA DE NOMENAMENT 

D’ELENA DEGOLLADA BASTOS COM A ENCARREGADA DE L’AREA D’ECONOMIA, 

SERVEIS GENERALS, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL. 

 

Es dóna compte del Decret de Presidència núm. 436/2016, de data 7 de juliol de 2016, de 

modificació del cartipàs municipal següent: 

 

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 15 de juny de 2015, 

de creació de les àrees de govern, i nomenament encarregat de cada àrea. 

 

Atès que en data 6 de juliol de 2016, la Sra. Elena Degollada Bastos, ha pres possessió del 

càrrec de vocal d’aquesta EMD. 

 

HE RESOLT 

 

NOMENAR a ELENA DEGOLLADA BASTOS, Vocal encarregada de l’àrea de govern 

d’Economia, Serveis Generals, Participació Ciutadana i Pla d’Actuació Municipal. 

 

INCLOURE en l’àrea de govern que porta el President , Josep Puig Belman, la gestió i 

desenvolupament de projectes estratègics, quedant la seva àrea de la següent manera: 

  

- Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Planejament, Obres i Serveis Urbans,  

Vialitat i gestió i desenvolupament de projectes estratègics. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Amb aquest decret es dóna compte d’aquest 

nomenament i que ha pres possessió en data 6 de juliol i que es nomena a la senyora Elena 

Degollada com a vocal encarregada de l’àrea de govern d’Economia, Serveis Generals, 

Participació Ciutadana i Pla d’Actuació Municipal. Segueix llegint la resta del decret. 

 

5.- INTEGRACIÓ EN EL GRUP DE CIU DE LA SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS. 

 

Vist el que disposa l’article 25 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, i 

d’acord amb allò que s’estableix a l’article 50 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 

Vist l’escrit presentat pel grup de CiU. 

 

Es proposa al Ple d’aquesta Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- La modificació de la constitució del grup de CiU el qual quedarà integrat pels 

següents vocals: 

 

Josep Puig Belman, Susana Herrada Cortés, Bernat Gisbert Riba, Joaquim Castelló Lopez i Elena 

Degollada Bastos 

 

Es mantenen com a PORTAVEUS del Grup: Bernat Gisbert Riba i substituta Susana Herrada 

Cortés. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Llegeix la proposta d’acord. 

 

6.- NOMENAMENT DE REPRESENTANT A LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES PEL 
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GRUP DE CIU. 

 

Atès que en data 25 de juny de 2015, per acord de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, es 

va acordar la creació i composició de la Comissió Especial de Comptes. 

 

Atès que a petició del grup de CIU es va nomenar a Xavier Gavaldà Carbonell, com a 

representant de CiU a la Comissió Especial de Comptes. 

 

Atès que el Sr. Xavier Gavaldà Carbonell, va renunciar al seu càrrec de Vocal, en el Ple de data 

19 de maig de 2016. 

 

Es proposa a la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

Primer.- A petició del grup municipal de CIU: 

 

Nomenar a la Sra. Elena Degollada Bastos com a representant del grup de CiU a la Comissió 

Especial de Comptes. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Llegeix la proposta d’acord. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-ACTUEM, CUP-PC, ERC-MES, CIUTADANS) 

Vots en contra:  

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

7.- ESTABLIR LES RETRIBUCIONS A PERCEBRE PER LA SRA. ELENA DEGOLLADA 

BASTOS. 

 

Donar compte del Decret núm 435/2016, de data 7 de juliol de 2016 següent: 
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Atès que per acord del Ple de la Junta de Veïns, de data 25 de juny de 2015, es van aprovar les 

indemnitzacions per assistència òrgans col·legiats, retribució als membres de la Corporació i 

aportació als grups municipals. 

 

Atès que en data 6 de juliol de 2016 ha pres possessió la Vocal Sra. Elena Degollada Bastos, 

davant de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix. 

 

HE RESOLT 

 

DETERMINAR que la Sra. Elena Degollada Bastos desenvoluparà les seves funcions, amb 

règim de dedicació parcial , amb una dedicació de 18’75 hores setmanals, que representa una 

dedicació del 50 per cent, com a vocal amb adscripció d’àrea, a partir del dia 6 de juliol de 

2016, dia de la presa de possessió del seu càrrec, en la quantia de 15.500 euros anuals, 

establerta en l’acord de data 25 de juny de 2015. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Llegeix la dació de compte. 

 

8.- RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM 391/2016 DE NOMENAMENT DE 

JOSEP PUIG BELMAN A L’OBSERVATORI D’HABITATGE DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns la ratificació del següent Decret de Presidència núm 

391/2016, de data 15 de juny de 2016: 

 

“Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha acordat crear l’Observatori de 

l’Habitatge de Sant Cugat del Vallès.  

 

RESOLC: 

 

NOMENAR a JOSEP PUIG BELMAN com a representant de l’EMD de Valldoreix, a l’Observatori de 

l’Habitatge de Sant Cugat del Vallès. 
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NOTIFICAR aquesta resolució a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 

RATIFICAR aquest acord en el proper Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix”. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. BERNAT GISBERT RIBA: Ratifiquem el decret de presidència de nomenament del Sr. 

Josep Puig Belman com a representant de l’EMD de Valldoreix, a l’Observatori de l’Habitatge de 

Sant Cugat del Vallès. Llegeix la proposta d’acord. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Crec que ja ho hem parlat alguna altra vegada, i no és que no 

confiï plenament en la persona del President ni en la seva capacitat per fer això, potser estaria bé 

canviar una mica les formes, parlar-ho una mica i potser fins i tot, podríem haver decidit que algú 

de l’oposició podia ser el representant que anés en aquest lloc. Llavors m’agradaria que en algun 

moment canviéssim aquesta dinàmica que tenim i pugéssim parlar entre els diferents grups, per 

donar una mica més de joc polític. Gràcies. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 5 (CiU-ACTUEM) 

Vots en contra: 3 (CUP-PC, ERC-MES) 

Abstencions: 1 (CIUTADANS) 

 

 

9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 8/2016. 

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 8/2016 amb càrrec a 

generació de crèdit i baixes per transferència, següent: 

 

BAIXES PRESSUPOST DESPESES     

CAPITOL 2     

03-323-227.99 Becari institut Leonardo Da Vinci 9.360,26 
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06-334-212.00 

Manteniment Casal Cultura, Nau i 

Nec 3.000,00 

  TOTAL BAIXES 12.360,26 

CAPITOL 4  TRANSFERENCIES 

CORRENTS      

13-441-479.00  Concessió transport  14.000,00 

05-342-479.00 Subvencio Complex Esportiu 7.000,00 

  TOTAL BAIXES  21.000,00 

CAPITOL 5     

02-920-500.00 Fons de contingències 106.166,63 

 

TOTAL CAPITOL 5 106.166,63 

CAPÍTOL 8 ROMANENT DE TRESORERIA 

 

  

870.01 

Romanent tresoreria per  inversions 

sostenibles 
261.700,00 

  TOTAL CAPITOL 8 261.700,00 

  TOTAL FINANÇAMENT  401.226,89 

      

SUPLEMENT PRESSUPOST DESPESES      

CAPITOL 2 COMPRA BENS CORRENTS I 

SERVEIS     

08-1532-210.00 Manteniment general de carrers 80.000,00 

08-1532-227.99 Manteniment Clavegueram  14.681,29 

  TOTAL CAPITOL 2 94.681,29 

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS     

03-323-423.00 Becari institut Leonardo Da Vinci 2.675,00 

  TOTAL CAPITOL 4 2.675,00 

CAPITOL 6 INVERSIONS REALS     

25-920-625.00 Mobiliari EMD 5.000,00 

15-3321-626.00 Ordinadors biblioteca 1.040,60 

11-326-625.00 Moduls Escola de Musica 20.000,00 

06-334-625.03 

compra aire acondicionat caseta 

Artesans 2.300,00 

02-920-626.00 Inversio informatica 10.830,00 

06-334-625.03 Mobiliari H. Entitats 3.000,00 
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TOTAL CAPITOL 6 INVERSIONS 

REALS 42.170,60 

CAPITOL 6 INVERSIONS SOSTENIBLES     

08-161-610.00 

Projectes obra col·lectors torrents 

Can Badal i Can Nonell 21.700,00 

07-1532-690.02 

Millora accesibilitat Paseig de Rubi 

1era. fase  200.000,00 

09-165-637.00 Auditoria energética de l’Enllumenat 40.000,00 

  

TOTAL CAPITOL 6 INVERSIONS 

SOSTENIBLES 261.700,00 

  TOTAL SUPLEMENT  401.226,89 

 

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. 

 

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 tracta d’una modificació pressupostària en la que com 

a baixes del pressupost tenim 9.360€ en concepte dels becari institut Leonardo Da Vinci i 

3.000€ del manteniment del Casal de Cultura, Nau i Nec. A més a més tenim 14.000€ de la 

concessió del transport i 7.000€ que resten de la subvenció del Complex Esportiu. 106.000€ que 

quedaven del Fons de contingències i 261.700€ en romanent de tresoreria per inversions 

financerament sostenibles, que ens dóna un total de 401.226,89€. Es faran servir de la següent 

manera: 80.000€ seran per manteniment general de carrers, 14.681€ per manteniment de 

clavegueram, pel becari institut Leonardo Da Vinci seran 2.675€. Com a capítol 6 tenim el 

mobiliari de l’EMD, 1.040€ per ordinadors de la biblioteca, els mòduls que s’instal·laran en el 

Garden per l’Escola de Música són 20.000€, compra d’aire acondicionat per la caseta 

d’artersania són 2.300€, inversió informàtica són 10.830€, mobiliari per l’Hostal d’Entitas són 

3.000€, i després tenim en inversions sostenibles els projectes d’obres dels col·lectors dels 

torrents de Can Badal i Can Nonell 21.700€; millora de accessibilitat al Paseig de Rubi 1a Fase 

200.000€, i una auditoria energètica de l’Enllumenat que són 40.000€. Tot suma un 
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total de 401.226,89€. Llegeix la resta de la proposta d’acord. 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Jo volia dir-los que en 

consonancia amb lo de generar bé els recursos que tenim, jo la tinc aquí i els hi puc ensenyar i 

el Noël l’explicarà. És del 2010, correspon a l’Agenda 21 i com que per vostès tot lo passat “no 

cuenta para nada”, doncs nosaltres creiem….el Noël ho explicarà. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Gràcies Company. Posem en dubte que necessitem gastar-nos 

aquests 40.000€ per fer l’auditoria, quan ja n’existeix una que compleix bastant amb el que 

teòricament el tècnic diu que farà aquesta nova auditoria. Si ja en tenim una de fa quatre anys, 

entendriem que s’hauria d’actualitzar, poden haver canviat moltes coses en quatre anys, però 

els punts de llum, haurem de posar els dels carrers nous, perquè els altres ja hi són, i per tant 

se sap quin tipus de material es va fer servir en el seu moment, i molta de la part de la xarxa ja 

la tenim, amb el que nosaltres estimem més oportú el fet d’actualitzar la que ja tenim que no 

fer-ne una de nova per un import de 40.000€. Amb un altre ordre de coses, fem una alta de 

14.600€ pel manteniment del clavegueram, i tinc uns dubtes que m’agradaria si es poden 

resoldre. A Sant Cugat es paga una taxa de clavegueram, els valldoreixencs la paguem? Si 

tenim una taxa de manteniment de clavegueram i per tant hi ha una despesa associada, rebem 

l’import necessari per fer aquest manteniment, no entenem perquè és necessari una partida 

nova per ampliar aquest manteniment. I sinó en tot cas, si això és així, la pregunta que vindria 

seria, tenim en compte aquests increments que després hi ha d’haver pels manteniments per 

modificar aquesta taxa de cara al proper any? Gràcies. 

 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: 

Nosaltres no tenim taxa a Valldoreix. Quan es fa una nova connexió si que hi ha la taxa, però 

taxa per manteniment del clavegueram no en tenim.  

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: És un tema similar que també era de Sorea 

però no era lo de la taxa de clavegueram.  

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: És el que anava a dir, que Sorea té un servei de 

manteniment regular, però aquests 14.000€ són els manteniments irregulars que no estan 

coberts pel manteniment que ja fa Sorea dins del seu servei. Tapes trencades, una canonada 

que es trenca i s’ha d’anar a solucionar, etc. Pel que fa a l’auditoria energètica, tinc la 

informació del Marcos, l’enginyer de l’EMD, que bàsicament diu que té les pliques que són 

perfectament explicables, però que realment el problema és que Valldoreix té unes 

instal·lacions molt, molt obsoletes, i que s’haurà de fer molts canvis, ajustar potències, 
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sanejar quadres elèctrics, i es necessita a part de hores i dies, es necessita diu luxòmetres 

especials, càmeres tèrmiques, que hauran de treballar a les nits, que hauran d’anar punt per 

punt de cada quadre de llum, aprofitaran per anar substituint totes aquestes bombetes que 

s’han de canviar i s’espera que després d’això, s’espera una reducció del cost considerable. No 

vull parlar de percentatges però s’espera que serà un percentatge alt de reducció, molt alt. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Un altre punt de la modificació pressupostària, és en el 

d’inversions sostenibles, és el projecte d’obra dels col·lectors dels torrents de Can Badal i Can 

Nonell, entenent que potser necessitariem tenir un pla director del clavegueram, no acabo 

d’entendre que tinguem pressuposta els projectes per fer una obra d’uns col·lectors si no 

sabem ben bé com enquadrem això dins d’un pla director de clavegueram de Valldoreix. 

M’agradaria saber què opina el govern.  

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Evidentment si es fa l’obra és perquè és 

necessària i per tant el que es fa és preparar o arreglar uns col·lectors, i evidentment amb 

l’assessorament dels mateixos tècnics de Sorea que són els que fan el manteniment.  

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: De fet això a la Sectorial de Medi Ambient s’ha estat 

parlant de fer-ho perquè això només és el projecte,  ja que s’ha de fer nou. S’han de refer de 

dalt a baix perquè tenen fuites i estan contaminant, entra aigua de pluja i surt aigua fecal, i en 

principi la idea és que aquest és l’estudi i el projecte per fer l’obra que es farà l’any que ve.  

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Respecte del clavegueram, 

similar amb el que ha dit el Noël, no entenc com es fa un projecte sobre clavegueram sense el 

pla director de tot el clavegueram, inclòs el que hem de conèixer que és el de Sant Cugat que 

és qui ens envia a nosaltres. Respecte a l’auditoria, si us plau, reflexioneu-ho, parlem-ho, hi ha 

una auditoria feta que especifica els 2.620 i pico que tenim, ens diu quina bombeta, quina 

potència té, ens diu els quadres, on están, el que consumeixen, en el seu moment es va fer 

l’auditoria i no sé el que va costar, però els costos que anunciava dels estudis del 2009 perquè 

l’auditoria es va fer el 2010, hi havia uns costos de sonsum d’uns 160.000€, de consum elèctric 

per il·luminació, jo etenc que es van pendre unes mesures i ara els costos són menors, però 

gastar-se 40.000€ per repetir una feina que ja tenim feta, si us plau, gestionem i administrem 

bé els diners! 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Jo no sé ara, no tinc la dada clavada, però pel que 

m’han dit el consum de llum és bastant més alt que aquest. El consum de llum és més alt de 

160.000€. Ara és una dada que no tinc però que en el moment que la tingui us la facilitaré, 
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me la van passar però no la tinc apuntada aquí. 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: L’auditoria la tinc aquí, us la 

puc donar, vostès segur que la tenen, que la tingui l’enginyer, que se la miri i que es treballi a 

partir del que ja està fet. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Subscric plenament tot el que diuen tant el senyor 

Humet com el senyor Noël que ja ho haviem parlat anteriorment, i jo valoro quan fan aquestes 

modificacions pressupostàries, valoro en quin percentatge de coses estic d’acord o no, 

usualment acostumo a abstindre’m, però aquesta vegada hi ha tantes coses com aquesta 

auditoria que fan, des de la millora del passeig Rubí, el projecte dels col·lectors, la inversión 

informática, totes aquestes coses a mi l’únic que em poden dir és que hi ha un mal ús o un ús 

una mica que jo no el faria igual del pressupost, de la modificació pressupostària. 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Jo volia fer una mica d’enfasis –perdó perquè ja ho ha 

fet el meu company, però....- amb el tema del clavegueram, entenc que la ciutadania que ha 

vingut aquí ho entenguin, hi ha els dos col·lectors de la riera del Nonell i la riera de Can Badal, 

en un moment donat poden ser necessàries, però requereixen de l’estudi que ha dit el 

company, d’un pla director, però simplement és un tema d’una mica més d’ordenació, de posar 

ordre damunt la taula. Can Nonell no tenim masses dubtes perquè hi ha un problema de fecals 

bastant important, que afecta a la part estreta de la riera i que atipeix a les cases que voren 

allà. L’altre cas que és Can Badal, que és un tema més complexe que hauria el govern de l’EMD 

i els seus tècnics, estudiar i valorar realment si la connexió amb la riera de Can Pagan o de Can 

Llobet, fins can Badal i fins al Castell de Canals, que és on s’ha de començar a fer l’actuació, no 

hauria de ser el primer tram a actuar perquè després hauríem de saber la quantitat de cabal 

podrà portar aquella xarxa, i si fem l’actuació a la part baixa de la riera sense saber el cabal que 

es perd a la part alta, i després en un moment donat arreglem la part alta, podem trobar-nos 

que els col·lectors no puguin suportar el cabal d’aigua que els pugui arribar un cop arreglada la 

xarxa. No sé si m’he explicat bé, però no m’estendré més. Gràcies. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 5 (CiU-ACTUEM) 

Vots en contra: 4 (CUP-PC, ERC-MES, CIUTADANS) 

Abstencions: 0 
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10.- REVISIÓ AMB CARÀCTER SINGULAR I EXCEPCIONAL DEL LLOC DE TREBALL DE 

CAP ADMINISTRATIU DE SERVEIS TERRITORIALS. 

 

Atès que per ofici de 16 de gener de 2015, per la Presidència de l’EMD de Valldoreix es va 

sol.licitar al Servei d’Assistència a l’Organització Municipal de la Diputació de Barcelona la 

realització de la valoració del lloc de treball de Cap Administratiu/va de Serveis Territorials 

inclosa en la vigent Relació de Llocs de Treball. 

 

Els elements que motiven la nova valoració són els informes del Cap d’Urbanisme i Mobilitat, i 

del Cap de Serveis Urbans, en els quals es detallen les funcions que realment s’assignen a 

aquest lloc de treball, no consten en l’actual fitxa descriptiva entre d’altres la funció de 

secretària de la Comissió d’obres, serveis i mobilitat; i la Comissió d’Urbanisme. 

 

Atès l’informe emès per la Diputació de Barcelona, en data 8 d’octubre de 2015, en el qual 

valora el lloc de treball de Cap Administratiu de Serveis Territorials, tenint en consideració les 

responsabilitats de secretària de les dues Comissiions, i proposa pujar el nivell de complement 

de destinació de l'actual 14 al 15, i pujar el complement específic en 10’02 euros mensuals. 

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix: 

 

PRIMER.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA FITXA DE TREBALL, LA NOVA 

VALORACIÓ I LA PROPOSTA RETRIBUTIVA del lloc de treball de Cap Administratiu/va de 

Serveis Territorials, de conformitat amb la valoració feta per la Diputació de Barcelona, que 

suposa incrementar el complement específic en 10’02 euros mensuals, i pujar el nivell del 

complement de destí de 14 actual al nivell 15. 

 

SEGON.- TRAMETRE una còpia de la relació de llocs de treball al Departament de Governació 

i a l’Administració de l’Estat i procedir a donar-ne l’oportuna publicitat mitjançant edicte insert 

en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la Generalitat de 

Catalunya i en el web i portal de transparència de l’EMD de Valldoreix, per a sotmetre 

l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies, per tal que les persones interessades 

puguin presentar al.legacions, passats els quals sinó s’han presentat al.legacions quedarà 

aprovada definitivament aquesta modificació. 

 

TERCER.- Els efectes retributius d’aquesta modificació s’aplicaran a partir de l’aprovació 

definitiva d’aquesta modificació. 
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord als interessats. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Gràcies President, bona nit a tothom, aquest punt és la 

revisió amb caràcter singular i excepcional del lloc de treball de cap administratiu de serveis 

territorials. Llegeix la proposta d’acord. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-ACTUEM, CUP-PC, ERC-MES, CIUTADANS) 

Vots en contra: 0  

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

11.- INCREMENTAR TEMPORALMENT LA JORNADA DE L’ENGINYER MUNICIPAL PER 

FER LES FUNCIONS EN MATÈRIA DE RISCOS LABORALS. 

 

Atès el següent informe-proposta número 18/2016 de la Tècnica de Recursos Humans, de data 

9 de juny de 2016. 

 

Objecte 

 

El present informe es redacta a petició de la Vocalia de Recursos Humans i de la Secretaria, i té 

per objecte determinar les funcions genèriques que s’han de desenvolupar a l’EMD de Valldoreix 

en relació a la prevenció de riscos laborals. 

 

 

Fets i motius 

 

 

Atès el que disposa la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL) i 

que té per objecte promoure la seguretat i salut dels treballadors mitjançant l’aplicació de 
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les mesures preventives i el desenvolupament de les activitats necessàries per a la prevenció 

dels riscos derivats del treball. 

 

Aquest que la citada Llei i les normes de desenvolupament són d’aplicació amb caràcter general 

a les relacions de caràcter administratiu i estatutari del personal al servei de les Administracions 

Públiques. Així com a les relacions amb treballadors i empresaris que presta servei amb caràcter 

administratiu o estatutari amb  l’EMD de Valldoreix. 

 

Vist que l’EMD de Valldoreix te concertada l’activitat preventiva amb el Servei de Prevenció aliè 

d’ASPY. 

 

Vist la diagnosi del sistema preventiu de l’EMD de Valldoreix elaborat per la Diputació de 

Barcelona on es valora el grau d’implantació del sistema de gestió de riscos laborals  així com la 

definició del model de responsabilitats i funcions preventives del personal. 

 

 

S’ informa, 

 

Que per tal d’integrar la prevenció en el sistema general de gestió de l’EMD de Valldoreix on 

l’objectiu és l’eficàcia del sistema de prevenció per tal de de prevenir, identificar, avaluar, 

corregir i controlar els riscos laborals, les funcions genèriques a desenvolupar són, entre 

d’altres, les que a continuació es relacionen: 

 

Funcions Genèriques a desenvolupar en matèria de prevenció de riscos laborals: 

1. Actuar com a nexe d’unió amb el servei de prevenció aliè pel correcte desenvolupament i 

implementació  de la prevenció de riscos laborals en la Corporació. 

2. Gestionar, revisar i controlar la documentació referent a la prevenció de riscos laborals 

vetllant per la seva actualització i disponibilitat. 

3. Canalitzar la informació d’interès en matèria preventiva cap a la direcció de la corporació 

així com els resultats del desenvolupament de l’activitat preventiva. 

4. Impuls, gestió i coordinació en les relacions dins l’àmbit de la Corporació per tal que es  

desenvolupi la cooperació necessària en matèria preventiva. 

5. Promoure la prevenció a la corporació i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors 

i treballadores en una acció preventiva integrada. 

6. Complir i vetllar pel compliment de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la 

corporació tant del personal propi com del personal extern i/o col·laborador. 
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7. Gestionar i coordinar les diferents activitats preventives que es derivin del concerts amb 

el servei de prevenció aliè. 

8. Fer el seguiment de l’execució del concert de l’activitat preventiva. 

9. Col·laborar, gestionar i impulsar les diferents activitats preventives que se’n derivin del 

concert amb el servei de prevenció aliè, entres d’altres:  

 Avaluació de riscos per a la prevenció i la seguretat i salut laboral dels treballadors 

 Planificació i elaboració de programes i mesures de prevenció 

 Actualització , revisió i realització dels controls periòdics de les condicions de 

treball del personal de la Corporació. 

 Formació, informació i difusió al personal de la corporació en matèria de prevenció 

de riscos laborals. 

10. Coordinar i gestionar la implantació de les mesures correctores que s’estableixin en la 

planificació de l’activitat preventiva. 

11. Controlar i gestionar la coordinació d’activitats empresarials de les empreses externes 

que presten serveis a la Corporació. 

12.  I d’altres, que amb caràcter general, li siguin atribuïdes en relació a la prevenció de 

riscos laborals.  

 

Atès l’informe del Cap d’Urbanisme i Mobilitat, de data 10 de juny de 2016, en el que valora que 

per al correcte desenvolupament de les tasques de tècnic/a de prevenció de riscos laborals de 

l’EMD de Valldoreix, s’estima que la dedicació necessària per a cadascun dels tres blocs en què 

es pot dividir la prevenció de riscos laborals és la següent: 

 

 

“Valoració 

Actualment, l’EMD de Valldoreix té una plantilla de 44 llocs de treball ocupats, entre personal fix 

i laboral, distribuïda en quatre centres de treball: oficines, brigada d’obres i serveis, escola 

Ferran i Clua, i escola bressol. Aquest personal es pot incrementar puntualment amb els plans 

d’ocupació del SOC. Al mateix temps, diverses empreses externes presten el seus serveis 

(manteniment edificis, espai públic i infraestructures de serveis) al centres de l’EMD i a l’espai 

públic. L’EMD compte amb un servei de prevenció extern. Amb aquestes premisses, les  

funcions genèriques a desenvolupar en matèria de prevenció de riscos laborals a l’EMD es 

poden dividir en tres blocs: 

 

A) GESTIÓ INTERNA DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS 

- Gestionar, revisar i controlar la documentació referent a la prevenció de riscos laborals 

vetllant per la seva actualització i disponibilitat. 
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- Canalitzar la informació d’interès en matèria preventiva cap a la direcció de la corporació 

així com els resultats del desenvolupament de l’activitat preventiva. 

- Impuls, gestió i coordinació en les relacions dins l’àmbit de la Corporació per tal que es  

desenvolupi la cooperació necessària en matèria preventiva. 

- Promoure la prevenció a la corporació i fomentar l’interès i la cooperació dels treballadors 

i treballadores en una acció preventiva integrada. 

- Complir i vetllar pel compliment de la prevenció de riscos laborals en l’àmbit de la 

Corporació tant del personal propi com del personal extern i/o col·laborador, coordinant 

els diversos tècnics de l’EMD amb funcions de prevenció de riscos laborals en els seus 

respectius àmbits d’actuació. 

- Coordinar i gestionar la implantació de les mesures correctores que s’estableixin en la 

planificació de l’activitat preventiva., coordinant els diversos tècnics de l’EMD amb 

funcions de prevenció de riscos laborals en els seus respectius àmbits d’actuació. 

B) COORDINACIÓ AMB EL SERVEI DE PREVENCIÓ EXTERN 

- Actuar com a nexe d’unió amb el servei de prevenció aliè pel correcte desenvolupament i 

implementació  de la prevenció de riscos laborals en la Corporació. 

- Gestionar i coordinar les diferents activitats preventives que es derivin del concerts amb 

el servei de prevenció aliè. 

- Fer el seguiment de l’execució del concert de l’activitat preventiva. 

- Col·laborar, gestionar i impulsar les diferents activitats preventives que se’n derivin del 

concert amb el servei de prevenció aliè.  

C) CONTROL I COORDINACIÓ DE LA PREVENCIÓ DE LES EMPRESES  EXTERNES QUE PRESTEN 

SERVEIS A L’ENTITAT 

- Gestionar la coordinació d’activitats empresarials de les empreses externes que presten 

serveis a la Corporació. 

 

Per al correcte desenvolupament de les tasques de tècnic/a de prevenció de riscos laborals de 

l’EMD de Valldoreix, s’estima que la dedicació necessària per a cadascun dels tres blocs 

anteriors, en còmput anual, és la següent: 

 

GESTIÓ INTERNA DE LA PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS 

 De 200 a 250 hores 
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COORDINACIÓ AMB EL SERVEI DE PREVENCIÓ 

EXTERN 

 De 80 a 100 hores 

CONTROL I COORDINACIÓ DE LA PREVENCIÓ DE LES 

EMPRESES  EXTERNES QUE PRESTEN SERVEIS A 

L’ENTITAT De 80 a 100 hores 

 

TOTAL 

De 360 a 450 

hores 

 

Tenint en compte que la jornada laboral de la plantilla de l’EMD per a l’any 2016, en còmput 

anual, és de 1.672,50 hores, el desenvolupament de les tasques de tècnic/a de prevenció de 

riscos laborals representen un percentatge de dedicació entre el 21,52% i el 26,90% de la 

jornada.” 

 

Atès que per Decret núm 325/2016 de Presidència d’aquesta EMD de Valldoreix, s’ha suspès la 

convocatòria de la plaça d’Arquitecte 2 que tenia les funcions de tècnic de riscos laborals. 

 

Atès que l’enginyer municipal està en possessió del títol de tècnic superior de riscos laborals, i 

treballa a temps parcial, amb una jornada del 77’68 per cent. 

 

Atès que s’ha proposat a l’enginyer municipal de passar a  una jornada completa de 37’5 hores, 

que representa un increment de la seva jornada actual del 22’32%, per tal de poder fer 

provisionalment les funcions de Tècnic de riscos laborals , i aquest ha acceptat la proposta. 

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

INCREMENTAR  la jornada de treball de l’enginyer municipal en un 22’32 per cent, el que 

suposa que passarà a fer jornada completa de 37’5 hores, i assignar-li les funcions de prevenció 

de riscos laborals descrites en els informes de la tècnica de recursos humans i en l’informe del 

Cap d’Urbanisme i Mobilitat. 

 

INCREMENTAR proporcionalment les seves retribucions a aquest increment de la seva 

jornada. 

 

Aquest increment de jornada i de retribucions, es percebrà a partir del dia 1 de setembre de 

2016, i fins que l’enginyer municipal faci les funcions de prevenció de riscos laborals. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Aquest punt és per incrementar temporalment la jornada 

de l’Enginyer municipal per fer les funcions en matèria de riscos laborals. Tenim dos informes, 

un encarregat per la vocalia de recursos humans i l’altre de la Secretària que té per objecte 

determinar les funcions genèriques que s’han de desenvolupar a l’EMD de Valldoreix en relació 

a la prevenció de riscos laborals. L’EMD de Valldoreix té concertada aquesta prevenció amb 

ASPY i hi ha una diagnosi feta per la Diputació de Barcelona on es valora el grau d’implantació 

del sistema de gestió dels riscos laborals així com la definició del model de responsabilitats i 

funcions preventives del personal. Llegeix la proposta d’acord. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo tinc un dubte i no sé si la senyora Secretària me’l pot 

resoldre. A mi em costa d’entendre la paraula temporalment. És a dir si una persona assumeix 

una feina doncs entenc que forma part de la seva adscripció de treball i si forma part de la seva 

adscripció de treball aquest temporalment no treu cap. 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: El “temporalment” és perquè quan va entrar l’enginyer va 

entrar per treballar quatre dies. Va guanyar la plaça per quatre dies i és una cosa temporal 

perquè ha de ser així fins que .... 

 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA–CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: Fins 

que....sabeu que hi ha la plaça d’arquitecte que feia aquesta tasca de prevenció de riscos 

laborals, si aquesta plaça se suprimeix, o entrés una altra persona que ho fés. Ni li podem 

obligar ni jo entenc que no li podem donar per sempre perquè ell ha concursat per quatre dies. 

Si algun dia això ho fés un altre, això se li hauria de treure. Jo ho entenc així. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Llavors entenc que una persona que concursa si per alguna 

cosa hi ha una modificació d’aquell lloc de treball i s’està parlant d’un percentatge d’hores, és a 

dir que no contractarem a ningú per fer la prevenció dels riscos perquè seria molt poc, llavors 

aquesta feina se li dona a aquesta persona perquè té aquesta capacitat, la titulació o els 

coneixements, no hi ha manera de modificar aquest lloc de treball, tot i que s’hagi concursat en 

el seu moment. O dit d’una altra manera, tothom que té una plaça no modifica les tasques que 

fa al llarg de la seva vida laboral? 

 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: I 
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sobre tot si tens una plaça encara creada que diu arquitecte dos, prevenció de riscos, encara 

menys.  

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Llavors entenc que si en algun moment es desisteix d’aquesta 

plaça d’arquitecte dos, que teòricament es va crear però que al final no es va..... si en algun 

moment ens carreguem aquesta plaça, perquè el govern diu que ho tornem a refer i ara no 

m’interessa, llavors què hauríem de fer amb aquesta persona a qui se li ha assignat 

temporalment una cosa i està fent aquella feina. 

 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA–SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: M’ho 

hauria de mirar, però mentre estigui l’altra plaça, tenim clar que només pot ser temporal.  

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies, en el capítol 10 de l’ordre del dia d’avui, i 

potser m’equivoco, diu la revisió amb caràcter singular i excepcional del lloc de treball de cap 

administratiu de serveis territorials. És clar que podem canviar el perfil del lloc de treball. 

Qualsevol cas comentar el que diu el Noël, estem totalment d’acord i entenc que la tasca que 

haurà de desenvolupar, malgrat hi havia una retadilla de punts a fer, és completament 

assumible, perquè hem de recordar com diu també en aquest mateix punt, l’EMD com les grans 

empreses, tenen un departament de prevenció al·liè que els desenvolupa tota la tasca. L’únic 

que hauria de fer és coordinar-se i crear el comitè de seguretat i salut dels treballadors –ja està 

creat em sembla-, però seria dirigir-lo i ser l’interlocutor i els altres estar emetent en matèria de 

riscos laborals de tots els llocs de treball si no es compleix la normativa. Entenc que la situació 

més favorable seria estalviar recursos i possibilitar que aquesta persona pugués disposar 

d’aquesta plaça, evidentment no crec que es negués a fer-ho per molt més temps, ara si ell es 

negués, l’opció de contractar aquest arquitecte tècnic que assumís la tasca, seria la única opció. 

Però entenc que no és així, i que ens estem precipitant fent les coses. Gràcies. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: És veritat que la temporalitat és malsonant en un 

contracte però realment hi ha una dificultat d’aquesta altra plaça que està pendulant per allà. 

Suposo que algun dia el govern prendrà la decisió del que ha de fer. A part del que pugui dir el 

govern, jo confio en la Interventora i si diu que no hi ha una altra manera de fer les coses, 

perquè ella no ho veu, crec que hem de confiar amb el que diu té raó.  

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Jo no més volia dir, gràcies Susanna, evidentment que la 

nostra assessora legal és la Secretària i confiem plenament amb el que diu, encara que aquesta 

paraula “temporal” no significa que estem fent malament les coses, de cap manera, les estem 

fent molt bé, les hem valorat molt, a banda que hi hagués la plaça de l’arquitecte dos, hi 
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havia la dificultat que aquesta persona havia concursat per quatre dies i ens agradi o no, 

l’administració és molt ferragosa i molt rigorosa i hem anat amb molt de compte de com fer-ho. 

I no és que ve un dia més i farà perquè és poc, perquè la feina de riscos laborals es demana a 

les administracions una titulació molt gran i l’informe que tenim del Cap de mobilitat és d’una 

jornada entre 21 i 52 i 26-90 i que és d’un dia a la setmana. I si l’enginyer no l’hagués volgut 

fer haguéssim tingut de contractar una persona per un dia a la setmana i si l’enginyer que diu 

que ara ho vol fer, ell té altres coses externes i a lo millor ve un dia i diu que no ho vol fer. 

Aquest marge el tenim que donar. Ell té, com ha dit la Secretària-interventora uns drets i unes 

obligacions per quatre dies a la setmana i la nostra intenció és que continui els cinc dies i que 

tot continuï igual. Però com administració ens hem de curar en salut, i com diuen fer bé les 

coses.  

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: També volia puntualitza això. Primer era un dubte, per això 

m’he dirigit a la Secretària-interventora, i segon constato que bàsicament és una decisió 

política, no és que estigui bén fet o mal fet, es pot fer bé de totes les maneres, i en qualsevol 

cas si creiem que aquesta persona pot fer aquesta feina –i jo ho comparteixo crec que si-, a mi 

em sobra i més puntualitzant com ha fet el senyor Margineda que en el punt anterior hem fet 

una revisió amb caràcter singular i excepcional d’un lloc de treball amb lo que segur hi ha 

mecanismes per fer-ho. En qualsevol cas com ha dit molt bé la Imma, tot és mirar-ho. Gràcies. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 7 (CiU-ACTUEM,  ERC-MES, CIUTADANS) 

Vots en contra: 0  

Abstencions: 2 (CUP-PC) 

 

 

12.- INFORMAR FAVORABLEMENT EL PLA ESPECIAL D’ORDENACIÓ I ÚS DE 

L’EQUIPAMENT DE L’ENTORN DE LA SEU DE L’EMD DE VALLDOREIX. 

 

Atès el següent informe emès pel Cap d’Urbanisme i Mobilitat, de data 6 de juliol de 2016: 

 

“Objecte 

L’objecte del present informe és el Pla especial d’ordenació i ús d’equipament a l’entorn de la 

seu de l’EMD de Valldoreix (Sant Cugat del Vallès, promogut per l’EMD de Valldoreix i redactat 

per José González Bashwitz, arquitecte. 
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Antecedents i justificació de la necessitat del pla especial urbanístic 

El PGM preveu un àmbit qualificat d’equipaments de 11.893,50 m2 a l’entorn  de la Rambla 

Mossèn Jacint Verdaguer i la plaça Pompeu Fabra. Els terrenys de titularitat pública de l’EMD de 

Valldoreix sumen un total de 7.366,07 m2, que representen un 61,93%, amb els següents usos 

i qualificacions urbanístiques: 

- La seu administrativa de l’EMD de Valldoreix està situada a la rambla Mossèn Jacint 

Verdaguer, 185, parcel·la cadastral 0501702. En el mateix edifici hi ha l’escola de música, 

una sala de lectura i una activitat complementària de bar-restaurant. El terreny està 

qualificat de sistema d’equipaments comunitaris existents (clau 7a). 

- L’EMD també és titular del terreny sense edificar situat a l’altra costat de la rambla Mossèn 

Jacint Verdaguer, parcel·les cadastrals 0502105 i 0502106, qualificat de sistema 

d’equipaments comunitaris de nova creació (clau 7b). Part d’aquest terreny està destinat 

actualment a aparcament sense urbanitzar, al servei dels equipaments existents. 

- Al mateix temps, l’EMD ha adquirit recentment el terreny contigu situat a la cantonada 

amb el passatge de Can Bord, parcel·la cadastral 0501701, qualificat de sistema 

d’equipaments comunitaris de nova creació (clau 7b), en el qual hi ha dues construccions 

obsoletes sense ús. 

 

Aquest àmbit ocupa una posició central en la trama urbana de Valldoreix, sobre l’eix de la 

rambla Mossèn Jacint Verdaguer que és el vial que vertebra la població entre la plaça de 

l’Estació i la plaça Mas Roig. 

 

Valldoreix té actualment una població d’uns 8.000 habitants i té un dèficit d’equipaments 

socioculturals. Si bé Valldoreix no disposa d’un pla d’equipaments, cal destacar que no té 

biblioteca (només sala de lectura), l’escola de música està en una planta semisoterrani i no té 

espai suficient, i les activitats socioculturals es desenvolupen en construccions precàries i sense 

espai suficient per a les entitats. 

 

La situació estratègica d’aquest àmbit qualificat d’equipaments pel PGM, la necessitat 

d’equipaments socioculturals, i el fet que la major part dels terrenys ja siguin de titularitat 

pública, motiva la necessitat d’aquest pla especial per ordenar l’edificabilitat i els usos 

d’equipament, per atendre les necessitats més immediates i preveure el futur creixement, així 

com la urbanització de l’espai lliure al servei dels equipaments. 

 

L’àmbit del pla especial inclou els terrenys de titularitat de l’EMD i la resta de terrenys de 

titularitat privada qualificats d’equipament, les parcel·les cadastrals 0501708, 0401702, i part 
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de la 0401703, així com la 0502103 i part de la 0502110. La justificació d’incloure aquests 

terrenys ve motivada per la necessitat d’ordenació global de l’àmbit i per no deixar àmbits 

qualificats d’equipament amb parcel·les preexistents inferiors a 2.000 m2, de conformitat amb 

l’article 215.4 de les NU del PGM. 

 

Marc legal i planejament urbanístic vigent 

- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme 

(TRLU), modificat per la Llei 3/202, de 22 de febrer. 

- Decret legislatiu 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

d’urbanisme (RLU). 

- Planejament urbanístic vigent i ordenances d’aplicació: 

 

 aprovació publicació 

Pla general metropolità de Barcelona (PGM) 14/07/1976 19/07/1976 

Modificació del PGM en el sector de la finca Vall d’Or (seu EMD) 22/11/2004 10/12/2004 

Pla especial de protecció del patrimoni i Catàleg de Sant Cugat 

del Vallès 

30/04/2008 10/12/2008 

Modificació de les Normes urbanístiques del PGM 25/07/2011 12/08/2011 

Mod. de les Ordenances metropolitanes d’edificació 26/07/2011 12/08/2011 

Modificació de les Normes urbanístiques del PGM 20/09/2013 28/10/2013 

 

 

El present pla es redacta a l’empara de l’article 67.1.d del TRLU i de l’article 215 de les normes 

urbanístiques del PGM. 

 

Contingut i descripció de la proposta 

El pla especial consta dels següents documents: 

- Memòria 

- Normativa 

- Plànols d’informació, de mobilitat generada i d’ordenació 

- Annex 1: fitxa del Catàleg 

- Annex 2: Estudi de mobilitat generada 

- Annex 3: Notes informatives del Registre de la Propietat 

 

L’ordenació del pla especial adopta el criteri d’agrupar l’edificabilitat a la part d’illa a l’entorn de 

la seu de l’EMD, entre el passeig Ametller, la rambla M. J. Verdaguer i el passatge de Can Bord. 

Es regula una ocupació màxima del 60% i una edificabilitat de 0,90 m2/m2 amb una alçada 
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màxima de 10,75 m. Per a la integració de l’edificació existent i futura es preveu la configuració 

d’un pati interior. En el conjunt de l’àmbit, representa una ocupació màxima del 30% i una 

edificabilitat de 0,45 m2/m2, inferior a la de la subzona 20a/11 (0,5 m2/m2) que és la que 

domina a l’entorn. En total, l’edificabilitat màxima proposada és de 5.336 m2, dels quals 1.851 

m2 corresponen a l’edificació existent. 

 

L’ús dominant proposat a la parcel·la qualificada amb la clau 7a és l’administratiu, corresponent 

a l’actual seu de l’EMD, la qual es podria ampliar amb la construcció d’una nova planta sense 

modificar el volum actual. A la part qualificada de 7b l’ús dominant proposat és el sociocultural, 

i també s’admet l’ús sanitari-assistencial per poder atendre possibles necessitats d’assistència 

social i centre de dia. També s’admeten usos complementaris (comercial, restauració i 

recreatiu) vinculats als equipaments que es desenvolupin, amb un màxim del 10% del sostre 

edificable. 

 

L’espai lliure es concentra a la banda nord de la rambla Mossèn Jacint Verdaguer, que es 

destina a aparcament al servei dels equipaments i espai lliure d’esbarjo i jocs. La franja situada 

a l’est del passatge de Can Bord, conté un arbre catalogat amb la fitxa J-49 i 22 arbres que han 

estat inventariats com a susceptible se ser conservats. El pla especial destina aquesta franja a 

espai lliure i reserva de places d’aparcament per a les successives fases d’ampliació. Al mateix 

temps, per no deixar àmbits funcionals inferior a 2.000 m2, s’inclouen les finques que 

connecten la rambla M. J. Verdaguer amb el passeig Verdum. La funcionalitat d’aquest espai 

lliure és garantir la continuïtat d’un eix verd que connectarà amb la zona verda del torrent de 

Can Llunell. 

 

Quant a l’estudi de mobilitat generada, el pla especial es refereix a la bona situació de l’àmbit 

en relació a la xarxa de transport públic i quantifica les reserves de superfície d’aparcament per 

a vehicles a motor, bicicletes i càrrega i descàrrega, preveient un total de 1.743,80 m2. 

 

El pla justifica la innecessarietat d’avaluació ambiental i exposa els criteris relatius a la 

sostenibilitat ambiental adoptats: estructura urbana compacta, estalvi de sòl i generació d’un 

petit pol d’equipaments; integració de criteris paisatgístics en l’urbanització i l’edificació, 

proposant itineraris per a vianants i bicicletes i connectant amb el futur parc del torrent d’en 

Llunell; i criteris ambientals per minimitzar els efectes sobre la qualitat de l’aire, la permeabilitat 

del sòl, i prevenir la contaminació acústica i lumínica. 

 

El pla avalua la sostenibilitat econòmica de l’actuació, dividint l’actuació urbanística en 4 àmbits 
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o fases, avaluant les despeses extraordinàries (inversió) i ordinàries (manteniment) de 

cadascuna: 

 

 Inversió Manteniment 

Fase 1: Seu EMD i aparcament 210.469 € 167.472 €/any 

Fase 2: Nou equipament i parc lineal 3.163.456 € 198.479 €/any 

Fase 3: Nova zona d’aparcament 239.425 € 1.590 €/any 

Fase 4: connexió amb el parc del 

torrent 

339.287 € 1.364 €/any 

 

Tramitació 

D’acord amb el Conveni per a la distribució i coordinació de l’exercici de competències entre el 

municipi de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix, de data 8-11-95, la competència per a 

l’aprovació inicial del pla especial d’ordenació i ús d’equipament correspon a l’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès. Dins del termini d’informació pública caldrà citar individualment els 

propietaris afectats. 

 

Conclusions 

Per tot l’anterior, s’informa favorablement el pla especial i es proposa trametre l’expedient a 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per tal que iniciï la tramitació per a l’aprovació inicial.” 

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- INFORMAR FAVORABLEMENT el pla especial d’ordenació i ús de l’entorn de la 

seu de l’EMD de Valldoreix. 

 

SEGON.- REMETRE l’expedient a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès perquè el tramiti, com 

a entitat competent en la materia. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Aquest punt és informar favorablement el pla 

especial d’ordenació i ús de l’equipament de l’entorn de la seu de l’EMD de Valldoreix. Hi ha un 

informe del Cap d’urbanisme, que ja els va explicar a tots vostès del que es tractava aquest 

estudi, com veieu el text és molt llarg. Llegeix la proposta. 
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Efectivament, a la Junta de Portaveus ens van informar 

d’aquest pla d’ordenació, però després de la discussió que vam tenir de la necessitat que hi 

havia de fer un pla d’equipaments que va incidir molt el senyor Margineda, pensava -perquè 

donava la sensació que vostès també estaven d’acord en fer un pla general-, posarien un altre 

paràgraf parlant d’això i que hauríem fet les dues coses a l’hora. No entenc perquè no està? 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Vam explicar que ara es feia aquest pla que  

englobava tots aquests espais i amb l’interès que això portar-lo a aprovació i això no treu que 

puguem fer un pla general per a tot. 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Recordo que fa uns quants 

plens, si no em falla la memòria el mes de setembre de l’any passat, vam aprovar una moció 

per fer un pla d’equipaments. Recordo que hi havia un pla d’equipaments anterior que havíem 

de recuperar i refer-lo. Del setembre al juliol han passat bastants mesos com per poder haver 

avançat. Penso que hi ha un cert desconcert en el poble pel que fa als equipaments, el que es 

fa, el que es farà el que es vol fer, el tema de la centralitat, fem un pla que no diem que estigui 

malament, perquè l’únic que fa és agafar els equipaments, els agrupa i tota l’edificabilitat la 

traspassa al voltant del pati aquest que tenim aquí darrera. Però no tenim un pla director, una 

guia que ens marqui el camí a recórrer pels propers 3, 5, 15 anys, perquè governi qui governi, 

el poble és el poble. I uns ho faran d’una manera i uns altres d’una altra. Penso que hi ha coses 

que es poden pactar entre tots i traçar un camí i seguir-lo. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Ho vam estar parlant a la Junta de Portaveus 

que precisament vostès van fer aquesta reflexió i vam dir que sí. El fet d’ara d’incorporar aquest 

terreny del garden, per tant fa un replanteig també d’aquesta zona que abans no estava 

previst. Per tant això ho ajuntarem amb la centralitat i el Cap d’urbanisme té l’encàrrec de fer 

aquest estudi per decidir i fer un pla d’usos de tot. I evidentment amb l’oposició també. Ho 

recordeu? Recordeu que vareu dir que s’havia de fer un pla d’equipaments i vam dir que estava 

previst, que ens posaríem a treballar el tema, i que escoltaríem a l’oposició. Ho vam dir. 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Sempre diuen que estan 

treballant, estem treballant, i possiblement l’error nostre és no posar-hi data, perquè amb el 

estem treballant han passat 10 mesos. Des del setembre, posem-nos a treballar ja! 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: El Cap d’urbanisme té l’encàrrec. Ja el té 

l’encàrrec, i ja el tenia. 
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Al que ens referíem nosaltres és que igual que s’ha fet 

això que és una feinada, es podia fer a l’hora un pla general d’equipaments. Encara que jo 

pugui estar d’acord amb això, el que no entenc és perquè no funcionem tots al mateix temps i 

una cosa no treu l’altre. Però sembla que estiguem començant altra cop la casa pel sostre. 

Primer el que hem de fer és veure exactament quins espais tenim a Valldoreix, què farem amb 

aquests espais i una vegada fet, decidir el que dediquem a l’entorn de l’EMD.  

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Recordo que en un ple el senyor Climent va 

demanar que en el terreny que està al costat de l’Estació, es fes un local per a la gent jove. I li 

vam dir que el que s’intentava era buscar tots els espais i fer aquest pla per tots els 

equipaments. Per tant, també estàvem a l’espera que si es comprava el garden, en quina 

situació, també estem negociant els terrenys que són zona d’equipaments també amb els 

propietaris, també hem de comprar els terrenys i també ho hem de fer. Val que una cosa no 

treu l’altre, però si que s’hi està treballant en aquest tema.  

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Senyor President el que intentem dir-li des de l’oposició és que  

estem d’acord però que trobem a faltar alguna línia o algun punt de més que no sigui alguna 

cosa més que paraules sinó que realment es noti que hi ha aquest compromís i quedi palès que 

hi ha aquest compromís. Se’ls va dir a la Junta de Portaveus i se’ls torna a dir avui, estem 

totalment d’acord en que es faci això, entenem que és una necessitat, ens agradaria veure que 

per part de l’equip de govern, els compromisos que es prenen de boca, parlant en els 

passadissos o en alguna reunió, quedin i prenguin constància, quedin palesos en acords de 

plens. Això és tot. Gràcies. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Evidentment nosaltres recollim les aportacions 

i les demandes, nosaltres també tenim un pla d’actuació, però també ens hem de recolzar en 

els nostres tècnics. Nosaltres transmetem als nostres tècnics els encàrrecs i els executen també 

en la mesura que poden, es va fent. Nosaltres no podem donar per fet de que tirem endavant 

però tampoc és una actuació que es pugui fer d’avui per demà, perquè hi ha hagut la compra 

del garden, i negociacions amb els veïns, propietaris dels terrenys  adjacents. Els terrenys no 

estan comprats i aquest estudi ja contempla l’ús d’aquests terrenys quan encara no estan 

comprats. També podríem dir que no fem res fins que no comprem els terrenys i no és el cas.  

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 5 (CiU-ACTUEM) 
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Vots en contra: 0  

Abstencions: 4 (CUP-PC, ERC-MES, CIUTADANS) 

 

 

13.-ACCIÓ DE GOVERN 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Comentar que s’han comprat dos autobusos 

nous, que s’ha fet un conveni amb el grup Catalonia, per tenir una persona a Atenció Ciutadana 

que heu pogut veure que ja està treballant, és una administrativa costa 12.000€ l’any, també hi 

ha 9 persones que han començat a treballar a la Brigada, a través del SOM. Avui hem obert els 

sobres per fer una instal·lació d’una caldera de biomassa al Ferran Clua, hem obert les ofertes, 

ha participat també l’oposició en aquesta licitació, i ara falta per decidir si la oferta que era la 

més econòmica la justifiquen perquè està en una baixa i s’ha d’acabar de justificar. Durant el 

mes d’agost es faran els treballs d’arranjament de tota la zona del Brollador, accés al Ferran 

Clua, que es fa tot un arranjament de totes les voreres, i també hem fet una reunió de 

participació ciutadana amb els veïns de Baixador perquè puguéssin expressar quines són les 

seves inquietuts i els seus problemes, per poder definir en diferents trams l’avinguda Baixador i 

poder-ho incorporar en tot el projecte de mobilitat de Valldoreix. 

 

 

14.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

A) PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS. 

 

1.- ¿Hi ha alguna resolució del jutjat sobre les tres cases del carrer Francesc?  

 

2. Les voreres de Valldoreix són estretes i el pas és en moltes d'elles dificultós, si a això li 

sumem el creixement desmesurat de les plantes que provenen de jardins privats o parcel·les 

públiques i que envaeixen l'espai públic, fan les voreres de molts carrers intransitables.  

¿no podríem fer més podes i així facilitar l'ús dels vianants? 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: La primera pregunta és la que faig quasi bé a tots els 

plens i faré fins que no es solucioni aquest tema, i és si hi ha alguna resolució del jutjat 
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sobre les tres cases del carrer Sant Francesc. Després, la segona pregunta és sobre les voreres 

de Valldoreix, són estretes i el pas és en moltes d'elles dificultós, tal com ha dit abans la 

senyora Oliban, hi ha els pals de comunicació i si li sumem ara que és la primavera de tota la 

vegetació, de jardins públics i privats, el pas per les voreres de Valldoreix és intransitable. Jo 

entenc que ara estan podant, o van poc a poc, o s’ho prenen amb calma perquè no veig que 

sigui efectiu. 

 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Com vostè sap, tant la tècnica de Medi Ambient 

com el zelador comuniquen constantment totes les parcel·les que invaeixen les voreres amb 

l’arbrat i s’avisa al propietari i se li reclama que ho netegi o podi tot el que envaeix, i a vegades 

el veí fa cas i altres vegades el veí no fa cas i llavors hem d’actuar nosaltres. Les parcel·les 

públiques s’estan fent, les de l’avinguda Monmany si es refereix a aquestes, estan fetes des 

d’ahir, s’estan fent. Ara han començat 5 persones més a la Brigada i això es notarà. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Era la brigada d’obres no era per les podes...Vaig 

entendre que no era per això...tot plegat.  

 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Hi havia una part per fer voreres i una altra que 

es destinava per fer altres feines. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Pensaba que no estaven preparats per fer això.  

 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: El senyor Castelló m’està comentant que les 

tanques vegetals que els correspon als veïns podar, tenen 35 expedients oberts, d’ordres 

d’execució. 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÓPEZ: Són tanques particulars amb el que comporta, perquè hi 

ha parcel·les per exemple que són d’un banc, o que s’ha embargat, o que el propietari està a 

fora, i les anem perseguint i les anem assolint. Els expedients es tiren endavant i es van fent 

però amb lentitud, mentres arriba, s’hi posen, i el que comporta a nosaltres, anem retallant.  

 

 

B) PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC, SOBRE L’ETIQUETAGES 

DELS PREUS A LES PARADES DEL MERCAT. 

 

En compliment de la legislació actual sobre el comerç, veient que en la majoria de les paradetes 

no es col.loquen etiquetes de preus als productes, i per evitar malentesos amb els 
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compradors, demanem que tots els comerciants compleixin la legislació vigent que obliga a 

posar preus als productes que venen. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Aquesta és una pregunta 

sobre l’etiquetatge dels preus en els productes del Mercat de Valldoreix i que compleixin amb la 

normativa vigent. 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Aquest migdia he tingut una reunió amb el senyor 

d’Assomercat, al respecte d’això. Nosaltres tenim instat una inspecció informativa pel tema del 

mercat. En defensa d’això, he de dir que aquest mercat no sedentari, està constituït o 

anomenat per la Diputació, pròpiament per la senyora Marta Raurell, que és la directora dels 

mercats i fires de Barcelona i que ens felicita pel mercat que tenim. No vol dir que això dels 

preus no tingui raó, i el que he quedat amb aquest senyor és que cada setmana els passarem 

les fotografies de les parades amb els preus posats i així dissiparem aquests dubtes. Potser que 

ells comencen aviat, ells posen els preus o se’ls cauen, o possiblement estan descuidats. Però 

ens hem enorgullir que tenim un dels millors mercats no sedentaris de Catalunya. Una altra 

cosa.... els posarem, vostès ja ens ho van dir a la Junta de Portaveus i ja hem pres cartes en 

l’assumpte. Respecte de les cireres de l’altre dia, a mi m’agrada arribar al fons de tot, 12€ per 

100 grams de cireres no és això. Les cireres que són de Jerte...si, si, si, ell va dir que era un 

grapadet de cireres...s’han de dir les coses com són, o no. 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Com diu el Ferran, el senyor 

Castelló és un crack. Nosaltres no li hem preguntat sobre la bondat del gran mercat que hi ha al 

costat de l’Estació, això no li hem preguntat. Li hem preguntat sobre el tema dels preus. I li 

hem preguntat perquè resulta que hi ha gent i l’altre dia va donar-se el cas d’una senyora que 

va demanar un grapat de cireres, no hi havia preu, i si hi hagués preu, ella depèn del que se li 

demana sap el que li cobraran, i es va espantar perquè li van donar el paquetet amb les seves 

cireres i li van cobrar 11€. No sé si eren del Jerte o del no sé què! No m’expliquin les pel·lícules 

de bondat del seu mercat! 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Del nostre mercat! O vostè no és de Valldoreix? Una altra 

cosa, clar que li explico, perquè una bosseta.....Doncs jo li explico! I punto, i ja li he dit que lo 

dels preus ja els hi passarem, i que s’ha advertit, i tal.... 
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PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Jo els recomano que vagin el dissabte que ve 

junts i feu la compra junts! 

 

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 
 

 

 


