ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT
EL
DISSET
DE
MAIG
DE
DOS
MIL
DIVUIT.

A Valldoreix, el dia disset de maig de dos mil divuit, a la seu de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre Presidenta Acctal. de la Junta de Veïns,
senyora SUSANA HERRADA CORTÉS, es reuneixen a les 19.30 hores els Vocals següents:
senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-, senyora ELENA
DEGOLLADA I BASTOS – GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-; senyor BERNAT GISBERT I RIBA
– GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-; senyor FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOSJOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor
NOËL CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; i senyora ANA CANO FARRÉ –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 EXTRAORDINARI DEL 26 DE
FEBRER DE 2018 I DEL PLE ORDINARI DEL DIA 22 DE MARÇ DE 2018.
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple extraordinari del dia 26 de febrer de 2018 i
ple ordinari del dia 22 de març de 2018, 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 extraordinari del dia 26 de febrer de 2018 i
ple ordinari del dia 22 de març de 2018.
TORN D’INTERVENCIONS
PRESIDÈNCIA ACCTAL. - SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Presenta el punt.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 8 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)

Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat.

2.- DONAR COMPTE DEL CANVI DE DENOMINACIÓ DEL GRUP
DEMOCRATES-ACTUEM QUE PASSA A DENOMINAR-SE PDeCAT-ACTUEM.

PDeCAT-

Atès que en data 6 d’abril de 2018, tots els membres del Grup Municipal de PDeCat-UnióActuem comuniquen la decisió adoptada de procedir a un canvi de nom del grup municipal, que
passa a denominar-se Grup Municipal de PDeCAT-Actuem, de manera congruent amb la
dissolució de la Federació de CiU.
Es dona compte al Ple de la Junta de Veïns:
Del canvi de denominació del Grup de PDeCAT-Demòcrates-Actuem, el qual es passa a
denominar-se PDeCAT-Actuem.

TORN D’INTERVENCIONS
SR. BERNAT GISBER RIBA.- Llegeix la dació presentada.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: És perquè així la senyora secretària estarà molt contenta amb
mi. Com cada vegada que qualsevol grup desitja canviar el seu nom, perquè s’hi sent més
comode, considero que és una molt bona cosa i no crec que hi hagi d’haver cap impediment,
més enllà que s’hagin presentat amb unes sigles concretes i per tant agrairia que en un futur si
qualsevol partit que no estigui en el govern, decideix canviar el nom, no se li posin
impediments. Gràcies.

3.- MOCIONS PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS.
A) MOCIÓ DE LA CUP-PC PER A DONAR
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SUPORT ALS COMITÈS EN DEFENSA

DE LA REPÚBLICA I LA RESISTÈNCIA CIVIL ACTIVA I NO VIOLENTA.
Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat
massives, constants i exemplars. La pràctica de la resistència civil activa i no violenta ha estat
un principi bàsic irrenunciable fins i tot davant de les actuacions d’unes forces policials
desbocades que no han mostrat dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui quina sigui
la seva condició. La defensa de les escoles el passat 1 d’octubre són un bon exemple d’aquest
compromís amb la resistència civil activa i no violenta, i de la seva efectivitat.
En aquest sentit, tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat,
l’autoorganització popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de
Catalunya, els llavors anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una eina clau en
la contenció i en la defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i centres de votació.
L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del
moviment independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén justificar la
repressió sense límits, al més pur estil franquista on se celebraven judicis sumaríssims amb les
sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia d'Estat no és nova, fa dècades
que s'aplica arreu on la dissidència qüestiona els fonaments antidemocràtics de l’Estat.
Recentment s'ha fet públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències contra els
Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes de rebel·lió (delicte castigat
amb penes de fins a 30 anys de presó). Pocs dies després hi ha hagut les primeres detencions
d’activistes de diferents CDR.
En aquest context 16 persones de la Floresta i una de Valldoreix són cridades a declarar als
jutjats de Rubi per legitimes accions de protesta dins el context de la vaga general del 8N. Fa
pocs dies 2 noves veïnes de Sant Cugat han estat cridades a declarar per fets similars.
Els mossos d’esquadra intervinguts per l’estat arran del 155, comencen a aplicar també criteris
de la llei mordassa, llei que ens fa retrocedir 40 anys, i retenen a una veïna de Sant Cugat que
tornava a casa seva després d’una assemblea al carrer, amb la vergonyosa acusació de que ara
és prohibit fer reunions de més de 20 persones a la via pública sense autorització.
Posteriorment i en una deriva feixista que s’extén com una taca d’oli, detenen a la companya de
Viladecans Tamara Carrasco denunciada per la fiscalia i la guàrdia civil pels delictes de
terrorisme, rebel·lió i sedició al haver estat present a l’aixecament de les barreres del
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peatge d’una autopista en un acte de protesta i per la llibertat dels presos polítics.
En aquest context, nosaltres volem recordar que els Comitès en Defensa de la República no
tenen cap altre objectiu que treballar en favor d’una futura República Catalana, una república
on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.
I reconeixem i ens solidaritzem per la valentia d’aquestes veïnes i veïns, de totes les edats,
simpatitzants o militants en qualsevol dels moviments i partits independentistes, que malgrat
l’amenaça repressiva, defensen llurs idees, que malgrat les coaccions es mantenen ferms i a
punt de la mobilització constant, disposats a defensar el dret a decidir lliurement, a ser motor
de la llibertat i a no oblidar als que no hi son.
I no ens sorprèn, l’autoritarisme de l’estat espanyol germinat de la incomplerta i genoflexionada
transició del 78, que no tolera la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular. La
repressió contra el moviment independentista ens empeny a crear xarxes de solidaritat i davant
de la política del passat, estem construint un projecte de futur.
Per tots aquests motius, la CUP-PC de Valldoreix proposem els següents acords:
Primer.- Des de l’EMD de Valldoreix considerem que una democràcia de qualitat ha de basar el
seu funcionament en l’obediència de la voluntat popular lliurement expressada pels ciutadans
en les diverses eleccions; en la flexibilitat i adaptabilitat de la llei per adaptar-se a l’evolució de
les societats i als mandats que emanen de la voluntat popular; en el respecte i no
criminalització de les idees divergents; en una separació de poders reals i en la resolució política
basada en el diàleg i l’acord dels problemes polítics.
Segon.- Denunciem i ens posicionem en contra del 155, de les operacions de l’estat que
utilitzen els diferents cossos policials i instàncies judicials contra les actuacions dels Comitès de
Defensa de la República. En aquest sentit, exigim l’arxivament de totes les causes obertes
contra activistes dels Comitès de Defensa de la República.
Tercer.- L’EMD de Valldoreix denuncia la criminalització de la protesta social, la repressió i la
violència institucional i es posiciona a favor de la llibertat d’expressió, la llibertat ideològica i la
llibertat de manifestació i la voluntat popular a favor del dret a l’autodeterminació i la
construcció d’un país millor, des de baix i per a totes en forma de República.
Quart.-

Manifestar

el

compromís

en col·laborar
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en

la

defensa

de

les

valldoreixenques i valldoreixencs que vegin vulnerats els seus drets polítics.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per
la Independència, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Assemblea Nacional Catalana, a
Òmnium Cultural i al CDR de Valldoreix, el Bloc Florestà i el CDRi de Sant Cugat del Vallès.
TORN D’INTERVENCIONS
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Bona tarda a tothom, hores d’ara tothom sap què són
els CDR, i que varen néixer fruit de l’apoderament ciutadà de l’1 d’octubre, que són els que han
pres protagonisme a la lluita social dels carrers, i que més que una organització amb uns
objectius planificats, són un grup de veïns i veïnes, de totes les edats, de diferents
posicionaments ideològics de l’independentisme, del sobiranisme, fins i tot del comunisme i de
l’anarcosindicalisme, que volen que es faci efectiu el mandat popular del Referèndum, així com
mantenir viva la flama de la República proclamada, malgrat fos per uns instants. Totes sabem
que volem mantenir l’atenció per perpetuar una idea d’un futur com a nació i també de donar
suport a les polítiques i polítics que per les seves idees i per dur-les a terme ara estan a la
presó i a l’exili. Llegirem aquesta moció per ser la forma més solemne de rendir-los homenatge i
de mantenir el pols amb l’Estat, fent actuacions de caire polític i popular. Gràcies per ser un
poble en moviment. Llegeix la moció presentada.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Pel que fa aquesta moció ens trobem en una situació
recorrent. Estem d’acord en el fons de la moció – majoritàriament-, però no en la forma.
Trobem que sovint que el significat es perd en un text amb una certa tendència grandiloqüent i
el que si que tenim clar és que cal diferenciar els sentiments personals del que és una entitat
com és l’EMD de Valldoreix. Si bé tenim clar que confondre protestes amb terrorisme no és de
rebut, també tenim clar que no podem patrocinar certes conductes –com ara convidar o
encoratjar desobediències, etc-. Per tot això volem introduir una esmena “in voce” i substituir
els dos primers acords pels següents: “Des de l’EMD de Valldoreix, considerem que una

democràcia de qualitat ha de basar el seu funcionament amb l’obediència de la voluntat
lliurement expressada pels ciutadans en les diverses eleccions. En la flexibilitat i adaptabilitat de
la llei, per adaptar-se a l’evolució de les societats, i mandats que emanen de la voluntat
popular, en el respecte i no criminalització de les idees divergents, en una separació de poders
real i en la resolució política basada en el diàleg i l’acord dels problemes polítics.”
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: El
primer i segon, es canvien per aquest, i el tercer, quart, cinquè, i sisè quedarien igual –
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sisè no n’hi hauria-. El que ha presentat la moció, una de les coses que pot fer si no li agrada
l’esmena, és retirar la moció, això es pot fer. Si no es retira es vota la moció amb l’esmena i
l’altre decau.

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Esmenem l’esmena, en comptes de dir que:
“l’obediència de la voluntat liurement expressada pels ciutadans en les diverses eleccions”, dirà

“la voluntat popular lliurement expressada pels ciutadans en les diverses eleccions”.
SRA. ANA CANO FARRÉ: He sentit diversos cops que és un grup no violent, però hi ha moltes
formes de violència. Comportaments, creences, tradicions, mitjançant les amenaces, els abusos,
el descrèdit l’aïllament..., tot això és el que molts amb aquestes accions, els que no
comparteixen aquestes accions, és el sentiment que tenen i per tant penso que no és un grup
no violent, malauradament. Els talls als peatges, els talls als ferrocarrils que els pateixen tots els
ciutadans, hi ha gent que va a treballar per hores i depèn els seus sous, segurament. Les
pintades, quina manera de pintar “para arriba y para abajo”, les despeses als ajuntaments, de
l’AVE també, amb totes les conseqüències, bé, no sé....hi ha institucions per a que les lleis
s’aprovin, les idees es portin a bon terme, i no crec que la violència sigui cap d’elles. Per molt
que digueu que no hi ha violència, una mentida repetida molts cops no es converteix mai en
veritat. Res més... moltes gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: És curiós perquè hi havia una gent que estaven penjant
alguns elements grocs al carrer, no sé si eren del CDR o no, i hi va haver gent que des del
cotxe, es van aturar, els va increpar, els va insultar, els va amenaçar, i jo juraria que això sí que
és violència claríssima. Per tant, com molt bé ha dit un moment, una mentida per molt que la
repeteixi, seguirà sent mentida, i la violència i la crispació ve de part de qui l’exerceix i en
aquest cas és de qui està en contra, de que algú es manifesti pacíficament i cívicament en favor
de la llibertat de persones que estan injustament posades a la presó de manera preventiva
sense que hi hagi cap judici. El senyor Tejero va tenir millors condicions de les que estan tenint
els presos polítics catalans. A mi em sembla molt bé que la gent de Ciutadans es consideri
espanyola, que vulguin que Catalunya sigui una colònia d’Espanya, i que no permetin que
nosaltres volguem decidir lliurement el nostre futur, i em sembla molt bé qe segueixin dient que
hi ha mecanismes com és que els catalans tinguent una majoria en el Parlament Espanyol, cosa
que és impossible per una qüestió de número. Saben que d’aquesta manera no ho podrem fer
mai. Per tant, Catalunya que es considera un poble, té tot el dret del món a intentar de manera
pacífica, aconseguir la seva llibertat, i qui no la vulgui, i qui cregui que hem de seguir formant
part d’Espanya, torno a dir el mateix, si us plau, convenci’m als polítics espanyols per a
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que vinguin i ens expliquin quines bonances te seguir formant part d’Espanya. Llavors potser
ens convencerant, però fotent cops de porra, fontent els nostres polítics a la presó i dient que
penjar cosetes grogues pels llocs és poc més que terrorisme, doncs disculpint-me però aquesta
no és la manera. Per tant, visca els CDR! Jo també sóc CDR!
SRA. ANA CANO FARRÉ: Com molt bé has dit, hi ha mecanismes, exacte, hi ha un seguit
de... el govern que hi ha en el govern espanyol evidentment no ho està fent bé, estic d’acord, i
els polítics que tenim aquí, malauradament tampoc no ho estant fent bé. Per tant hem d’arribar
a una situació de consensuar coses polítiques, no podem arribar a cap violència però a cap ni
una. Nosaltres sempre defensarem i ho hem dit moltes vegades, que la violència no porta en
lloc. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Es vota la moció amb l’esmena del grup de PDeCAT i decau l’original.
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, CUP-PC, ERC-MES)
Vots en contra: 1 (Ciutadans)
Abstencions: 0
B) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER TAL DE FACILITAR EL DRET A
VOT DELS CIUTADANS EUROPEUS A LES ELECCIONS MUNICIPALS I EUROPEES.
1. Atès que, de conformitat amb les últimes dades emeses per l’IDESCAT, dels 89.516
haibitants de Sant Cugat a 1 de gener de 2017; 10.267 eren estrangers i d’ells, el 41’9%
aproximadament ostenta passaport de la Unió Europea.
2. Atès que el Tractat de la Unió Europea, adoptat a Maastricht a 1992, va establir com a
objectiu de la Unió: “ reforçar la protecció dels drets i interessos dels nacionals dels seus
Estats membres, mitjançant la creació d’una ciutadania de la Unió.”
3. Atès que, la ciutadania europea, consagrada pels Tractats, constitueix la base de la
formació de la identitat europea i es caracteritza per crear un vincle etre el ciutadà i la
Unió definit per drets, obligacions i la participació dels ciutadans a la vida pública.
4. Atès que, a través d’ella, es pretén que els ciutadans de la Unió, afectats per les seves
normes i mesures, s’identifiquin en major mesura amb la UE, desenvolupant així major
opinió pública i consciència política.
5. Atès que, de conformitat amb l’article 9 del TUE i l’article 20 del TFUE, serà ciutadà
de la Unió tota persona que tingui
nacionalitat d’un Estat membre, la qual
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es deriva de l’aplicació de les disposicions nacionals de l’esmentat Estat.
6. Atès que la noció de ciutadana de la Unió suposa, per a tots els ciutadans de la Unió,
l’exercici dels següents drets: el dret a circular i residir lliurement en el territori dels
Estats membres. El dret a acollir-se, en el territori del tercer país (Estat que no sigui
membre de la Unió Europea) en el qual no hi sigui representat l’Estat membre del que
siguin nacionals, a la protecció de les autoritats diplomàtiques i consulars de
qualsevol Estat membre en les mateixes condicions que els nacionals de l’esmentat
Estat. El dret a formular peticions al Parlament Europeu i a dirigir-se al Defensor del
Poble Europeu designat pel Parlament Europeu i facultat per a tractar les reclamacions
relatives a casos de mala administració i en l’acció de les institucions i òrgans de la Unió;
el dret a dirigir-se per escrit a qualsevol de les institucions o organismes de la Unió en
una de les llengües dels Estats membres i a rebre una resposta en aquesta mateixa
llengua. El dret a accedir als documents del Parlament Europeu, del Consell i de la
Comissió, compliment determinades condicions.
I, per últim: el dret de sufragi actiu i passiu a les eleccions al Parlament Europeu i
a les eleccions municipals de l’Estat membre en el que resideixin, en les mateixes
condicions que els nacionals de l’Estat (article 210 LOREG):
7. Atès que, per poder exercir el dret a vot, de conformitat a l’estipulat per l’Oficina Central
del Cens Electoral s’ha de manifestar la voluntat de fer-ho, complimentant a l’Ajuntament
en el que s’hi estigui empadronat el formulari CERE.DFA-1 tenint en compte que:
1r: Aquesta declaració només es realitza un cop, no sent necessari reiterar-la cada procés
electoral.
2n: Si el resident europeu ja ha manifestat anteriorment la seva intenció de votar a Espanya
a les eleccions municipals i/o a les Eleccions al Parlament Europeu, continua inscrit al Cents
electoral tenint en compte que:
- Mentre no es sol.liciti formalment el contrari, serà inscrit de manera permanent, mentre
resideixi a Espanya.
- Si les autoritats espanyoles constatessin que el ciutadà europeu resideix a l’estranger,
causaria baixa del padró municipal i , així mateix, del Cens Electoral, sent necessària una
posterior manifestació per la seva nova inclusió en ell, un cop acreditat que tornen a
complir-se els requisits.
8

Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans de Valldoreix, compareix davant d’aquest ple,
en el que sotmet els presents ACORDS:
1. Informar a tots els ciutadans europeus que sol.licitin el tràmit d’empadronament dels
seus drets de sufragi actiu i passiu a les eleccions Municipals i Europees, així com posar a
la seva disposició sempre i al mateix acte, el formulari CERE.DFA-1.
2. Crear un vincle a la Seu Electrònica de l’EMD per a integrar aquesta mateixa informació a
la web de l’EMD, àrea d’empadronament, de forma clara i visible.
3. Implementar a la seu de l’EMD tots els mitjans i informació que siguin necessaris per a
que es compleixin les directrius emanades de l’Oficina Central del Cens Electoral en
relació al vot dels ciutadans europeus.
TORN D’INTERVENCIONS
SRA. ANA CANO FARRÉ: Llegeix la moció presentada.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Gràcies Presidenta. Una simple esmena, que és en el tercer
punt on diu “implementar hauria de dir facilitar”, més que res perquè no tenim la competencia
nosaltres. El que podem fer és recordar-ho a la gent però no ho podem implementar perquè
això es fa a Sant Cugat. Simplement aquesta esmena.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies Presidenta. Naltros el que demanem és que
s’adjunti un quart acord a la moció, i proposariem que digués: “demanar a l’Ajuntament de Sant

Cugat que insti a l’administració pertinent per a que procuri canvis legislatius a fi que les
persones migrades, extracomunitàries i empadronades tinguin també dret a vot a les municipals
i les europees”. Entenc que aquesta moció vostre té una visió molt eurocentrista, entenc que
reconèixer el dret dels europeus sigui que es compleixi la llei vigent al respecte, és correcte,
però entenc que hi ha persones aquí empadronades també migrades, empadronades i moltes
que viuen des de fa molts anys, també haurien de tenir aquest dret a vot. Crec que és
necessari incluir aquest acord perquè entenem que simplement es tracta d’instar a les
instàncies pertinents perquè es pugui legislar al respecte i tenir-les en compte. Simplement
això. Gràcies.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Només una pregunta que no sé si ho he entès
malament. Ha dit que puguessin votar a les municipals i a les europees, només? No a les
autonòmiques… val, val… Ho pot tornar a llegir?
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SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: “demanar a l’Ajuntament de Sant Cugat que insti a

l’administració pertinent per a que procuri canvis legislatius a fi que les persones migrades,
extracomunitàries i empadronades tinguin també dret a vot a les municipals i les europees”.
PRESIDENCIA ACCTAL – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Nosaltres estarem d’acord
amb l’esmena sempre i quan la senyora Secretaria em ratifiqui que és legal que a les persones
que no siguin de la Comunitat Europea puguin votar a les europees.
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: Per
això he demanat que ho torni a llegir perquè ell diu: “demanar a l’Ajuntament de Sant Cugat

que insti a l’administració pertinent per a que procuri canvis legislatius a fi que les persones
migrades, extracomunitàries i empadronades tinguin també dret a vot a les municipals i les
europees”. És una petició a l’administració, i seria al Parlament i s’haurien de canviar les lleis.
Tampoc no sé perquè demanen que sigui l’ajuntament que insti….però…
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Perquè qui ha de fer tot aquest tràmit que nosaltres
demanem des de l’EMD, l’estem demanant a l’Ajuntament i com que és l’interlocutor per arribar
als acords que estem ara parlant a la moció, entenem que se li pot tramitar com a instancia
superior, evidentment nosaltres també podem instar al Parlament de Catalunya….si ho voleu
afegir…però com és “in voce” que hem fet ara fa poc, l’hem redactat així.
PRESIDENCIA ACCTAL – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Jo si em permeten –no sé si
la Sra. Ana Cano vol dir alguna cosa-, entenc que aquesta moció és des de l’EMD que farem
tota aquesta feina i per això diem “facilitar en lloc d’implementar” perquè nosaltres farem
aquesta feina i l’implementarà Sant Cugat qui és qui té la competència. Però tant la demanda a
les institucions sigui superiors al Parlament o a l’Ajuntament s’han de fer des d’aquí.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Bé, la idea és fer política de proximitat, llavors de facilitar la vida de
veïns i veïnes d’aquí. Nosaltres no podem arribar directament al Congrés ara mateix. Llavors per
facilitar hem presentat aquestsa moció. Seria complicar més la vida i allargar el procés i el que
volem és facilitar la vida als veïns i veïnes de Valldoreix. A més a més no tenim competències...
s’ha d’anar al Congrés, i per això no puc acceptar l’esmena, perquè no tenim competències a
més a més.
PRESIDENCIA ACCTAL – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Nosaltres si que acceptem
l’esmena, perquè si que podem fer-ho, una cosa és que després surti o no surti, però nosaltres
volem instar i que es pugui fer que tots els estranjers entenc –tots els de la Unió Europea
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com els de fora-, tinguin la facilitat de votar... es tracta d’això, no? Doncs nosaltres sí que
acceptarem l’esmena.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Sap greu, però la retiraré. Gràcies.
Queda retirada la moció.
C) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYAMOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER DECLARAR VALLDOREIX VILA
ANTIFEIXISTA.
1. ATÈS que el feixisme és una ideologia i un moviment polític que amenaça i posa en perill la
llibertat i la integritat de les persones en el sentit més ampli del concepte (immigrants, dones,
persones LGTBI+...), així com també el sistema democràtic i de respecte als altres.
2. ATÈS que les institucions democràtiques i els agents socials i polítics tenen la responsabilitat
de fer front a aquesta xacra i promoure els valors del respecte i la tolerància per tal d’evitar que
el feixisme es propagui.
3. ATÈS que estem vivint una crisi humanitària amb la no acollida dels refugiats a les portes
d’Europa, que encara no hem sortit de la crisi social i econòmica que esclatà al 2008, que tant
els Països Catalans com la resta del món hem patit atacs terroristes perpetrats per ISIS molt
durs, l’augment dels suports electorals de l’extrema dreta a Europa . La suma d’aquests factors
teixeix un context procliu per la propagació del feixisme i l’islamofòbia.
4. ATÈS que aquestes ideologies i conductes es troben actualment legitimades per la inacció
del govern de l’Estat espanyol i totes les institucions i mitjans que estan al seu servei, fet que
genera un context on aquestes actituds i pensaments feixistes i islamofòbiques s’expliciten de
forma cada vegada més impune, atrevida i desacomplexada.
5. ATÈS que municipis com Vic, Manresa, Banyoles, Castellbell i el Vilar o Santa Coloma de
Gramanet s’han declarat municipis antifeixistes.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns de Valldoreix acordi:
PRIMER.- Declarar Valldoreix vila antifeixista.
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SEGON.- Realitzar una campanya permanent de neteja de propaganda d'activitats que incitin
la discriminació racial, ètica, religiosa o cultural o de qualsevol altre tipus, evitant així que a la
ciutat s'hi trobin pintades, cartells, adhesius o fulletons racistes, islamofòbiques i feixistes.
TERCER.- Dissenyar i implementar abans d’acabar el 2018 un cicle de tallers, exposicions,
xerrades i formacions sobre antifeixisme i multiculturalitat, posant èmfasi al jovent de
Valldoreix.
QUART.- Que totes les polítiques laborals i socials desenvolupades a l’EMD tinguin
l’enfocament de la diversitat i es busqui la inclusió de les persones, alhora que es redueix o
s’erradiquen les polítiques i decisions de consum i contractació pública, per exemple, les que
generin desigualtats.
CINQUÈ.- Fer arribar els presents acords a l’Ajuntament de Sant Cugat, l’Associació Catalana
de Municipis, a la Federació Catalana de Municipis i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
TORN D’INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Hi ha hagut unes esmenes que les remarcaré Imma per a que
quedin clares. Passo a llegir la moció i és bo que quedi ben clar.
PRESIDENCIA ACCTAL – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Agraïm el canvi a l’atès tres,
en que no estàvem d’acord.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: A 100 x 100 la subscrivim. I si al senyor Climent li
sembla bé, la CUP s’adhereix a la moció, de fet ens ha acceptat alguna petita esmena.
Comentar qu ela idea de fer els tallers per a la gent jove d’aquí és bona i afegiríem que fins i
tot, com ens van comentar alguna persona propera nostra, que seria interessant que s’obris no
només a gent de Valldoreix, sinó que hi hagués “l’aigua barreig” de persones migrades amb les
d’aquí, i puguéssin compartir experiències. Gràcies.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Estem totalment d’acord amb el que és la proposta i des de
Ciutadans condemnem el feixisme amb totes les seves formes i no podem més que entendre
que el primer acord els subscrivim amb tots els seus punts i en tota la seva dimensió. Ara bé la
forma en la que està redactada aquesta moció -la part expositiva-, ens impedeix subscriure-la
ja que s’utilitza com a excusa per tal d’influir el relat del sobiranisme, separatisme, el
victimisme, i es defineix l’Estat sota paràmetres que no podem compartir amb cap
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cas. Per tot això la nostra postura serà abstenció, i tant és així que el fet d’estar gairebé d’acord
amb tots els atesos i la proposta, ens porta a no poder votar a favor, donat que arribat a l’atès
quart, ens trobem amb la crítica d’Estat Espanyol, que l’han definit avui aquí com a un element
necessari de suposada amenaça racista i feixista creixent, tot i que no és el president de l’Estat
Espanyol qui ha criticat en reiterades ocasions la immigració, definint-la com a una amenaça a
la puresa racial catalana, que l’aproparia a una perillosa africanització. Aquestes paraules i
creences no són meves, ni de les cap líder polític de la resta de l’Estat Espanyol, sinó que són
les del President de la Generaliltat de Catalunya. Moltes gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: “Yo soy yaco de barrio y a mi no me vas a encontrar en este
rollo”. Jo estic orgullós de la barreja que hi ha hagut a la meva família, sóc fill del típic
mestissatge de Catalunya, perquè és així de senzill, i som collonuts perquè som fills del
mestissatge, totes les idees són benvingudes i no em trobaràs amb un discurs d’aquests, en
que ningú és millor o pitjor pels seus orígens, ans al contrari, però aquí hem vingut tots a remar
cap el mateix lloc per fer un país millor, i qui vulgui estar en aquest barco és benvingut, i el que
no hi vulgui ser, doncs que s’espavili, no hi ha més.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Agraeixo que vostè Noël Climent, pensi que tots som iguals. Moltes
gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, CUP-PC, ERC-MES)
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 (Ciutadans)

4.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DES DEL DIA 1 DE MARÇ DE
2018 FINS EL DIA 30 D’ABRIL DE 2018.
Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2018, s’estableix que es donarà
compte al Ple dels Decrets de contractes.
Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractactacions des del dia 1
de març de 2018 fins al 30 d’abril de 2018:
-

Decret núm 160/2018, de data 1 de
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març

de

2018,

d’adjudicació

del

contracte menor del servei de suport administratiu al departament d’Oficina d’Atenció al
Ciutadà de l’EMD de Valldoreix a l’empresa Z1 Cultura i Gestió SCP, 37’5 hores/setmana,
pel termini de tres mesos, des del 16 de març al 16 de juny, per un preu de 6.400 euros
més IVA.
-

Decret núm 23 e/2018, de data 20 de març de 2018, de pròrroga fins el 24 de març de
2j019, del contracte pel servei de vigilància dels Patis de l’Escola Ferran i Clua a
l’empresa Doble Via Serveis Socioeducatius, SCCL amb CIF F-62011812, pel preu de
7.200 euros més IVA.

-

Decret 55 e/2018, de data 6 d’abril de 2018, d’adjudicació del contracte menor a Víctor
Roselló Mallol, ple termini d’un any, dels serveis de tractament de dades personals i
nomenament de Delegat de Protecció de Dades, ple preu de 7.550 euros més IVA.

-

Decret 96 e/2018, de data 18 d’abril de 2018, d’adjudicació del contracte per
procediment obert mitjançant concurs públic, del servei de bustiades i repartiment del
butlletí municipal, a l’empresa Anglada & Partners, S.L, pel preu de 0’17 euros/unitat més
IVA.

-

Decret 139/2018, de data 27 d’abril de 2018, d’aprovació de la contractació pel
procediment obert sumari mitjançant concurs públic, del projecte d’alienacions del vial a
les finques del carrer Moreneta de Montserrat.
TORN D’INTERVENCIONS

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

5.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST ANY
2018
De conformitat amb l’article 207 del Text Refós de la llei de les Hisendes Locals i l’article 4 de
les bases del pressupost any 2018, es dóna informació al Ple de l’execució del primer trimestre
del pressupost de l’any 2018.
TORN D’INTERVENCIONS
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SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Bàsicament, pel que fa als ingressos, simplement dir que
l’increment de l’impost de terrenys naturalesa urbana –plusvàlua-, en el primer trimestre hem
recaptat la meitat del que teníem previst recaptar durant tot l’any, pertant anem força bé, les
llicències d’obres, l’impost sobre construccions doncs també força bé perquè hi ha una tercera
part, i la resta crec que no hi ha gaire especialment destacables, llicències urbanístiques també
estarien en la línia, i la resta estaria en la línia del que podiem esperar. Pel que fa a les
despeses, van com van, i com que anem a to, i el que no, ha passat per modificació
pressupostària. Per tant aquest seria el resum. Gràcies.
6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE ELS COMPLIMENTS DE PAGAMENT DEL
PRIMER TRIMESTRE ANY 2018.
Vist que l’article 3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de la lluita
contra la morositat, estableix que els Tresorers, i en el seu defecte els Interventors de les
Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
previstos per aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat.
Aquest informe es pot presentar al Ple de la Corporació Local i s’ha de remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda, i a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya.
Es dóna compte al Ple de l’informe del compliment dels terminis de pagaments del primer
trimestre any 2018.

TORN D’INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Bàsicament, el compliment de pagament d’aquest primer
trimestre, estem pagant a 1,96 dies, és la primera vegada des de fa temps que és positiu, però
també voldria deixar clar que aquest trimestre com que això s’explica ràpidament perquè hi
havia pagaments que venien de l’exercici anterior del 2017 i que s’han hagut de pagar en
aquest primer trimestre, que a l’hora que gairebé l’any no s’obra fins el febrer. Això ha fet que
no haguem comprat tant durant aquest trimestre. La gent segueix bastant contenta de treballar
per nosaltres.

7.- DONAR COMPTE DE LES DADES

D’AVALUACIÓ
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DELS

OBJECTIUS

D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL PRIMER TRIMESTRE ANY
2018, REMESES AL MINISTERI D’HISENDA.
Es dóna compte al Ple de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera del primer trimestre de l’any 2018, remeses al Ministeri d’Hisenda.

TORN D’INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Simplement ja s’han remès al Ministeri d’Hisenda
aquestes dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
del primer trimestre de l’any 2018. Gràcies.

8.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE
TREBALL, AMB MODIFICACIÓ DE LES FITXES DESCRIPTIVES DELS LLOCS DE
TREBALL, I DE L’ORGANIGRAMA AMB L’AMORTITZACIÓ DE LA PLAÇA DE CAP
ADMINISTRATIU/VA DELS SERVEIS TERRITORIALS , CREACIÓ D’UNA PLAÇA
D’ADMINISTRATIU/A DELS SERVEIS TERRITORIALS FUNCIONARI, I MODIFICACIÓ
DE LA PLAÇA D’INSPECTOR/A/DELINEANT FUNCIONARI.
Atès que el segon semestre d’aquest any es jubilen les persones que ocupen les places de cap
administrativa dels serveis territorials i l’Inspector/Delineant.
Atès l’informe del Cap d’Urbanisme i Mobilitat proposant modificar les funcions de la plaça
d’Inspector/Delineant, i sobre la necessitat de mantenir aquesta plaça.
Atès l’informe de la secretària-interventora sobre la necessitat de crear una nova plaça
d’administratiu de serveis territorials amb règim funcionari, i amortitzar la plaça de cap
administrativa de serveis territorials.
Atès que s’ha traslladat a la Comissió Negociadora, de data 8 de maig de 2018, les fitxes
descriptives d’aquests llocs de treball i s’han informat favorablement. Per altra banda, no s’ha
considerat necessari una nova valoració del lloc de treball d’Inspector/Delineant, i s’ha
equiparat la valoració del nou lloc de treball d’administratiu de serveis territorials, a la valoració
del lloc de treball d’administratiu de serveis territorials ja existent, Fitxa SS007.
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Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
MODIFICAR la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i l’Organigrama, amb
l’amortització de la plaça de cap dels serveis territorials, i la creació d’una plaça
d’administratiu/a dels serveis territorials funcionari, i modificació de la plaça
d’Inspector/a/Delineant.
APROVAR les fitxes descriptives del lloc de treball d’administratiu/a de serveis territorials
SSTT32 i d’Inspector/a/Delinant SSTT04, on s’assignen les funcions, atribucions i comeses que
ha de realitzar aquest personal. S’adjunten a aquest expedient.
EXPOSAR al públic aquest acord mitjançant edicte insert en el Butlletí Oficial de la província i
en la web i portal de transparència de l’EMD, durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
qual els interessants podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions durant el termini
d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi publicat la seva aprovació definitiva.
TRAMETRE aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, així
com a la Delegació del Govern.
TORN D’INTERVENCIONS
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Aquest any es jubilen dues
persones de l’EMD, una és el deliniant i una altra és la cap administrativa i nosaltres el que fem
és que amortitzem la plaça de cap d’administrativa i creem una plaça d’administrativa
funcionària per fer-ho tot més linial. Això es va traslladar a una comissió negociadora, amb els
representants dels treballadors el dia 8 de març, les fitxes descriptives dels llocs de treball s’han
informat favorablement, l’informe de la Secretària per la cap administrativa i l’informe del Cap
d’Urbanisme i Mobilitat respecte al que és el deliniant, i per això es proposa el següent acord.
Llegeix els acords de la proposta.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Ens ho va explicar molt bé
a la junta de portaveus i votarem favorablement.
TORN DE VOTACIÓ
17

Vots a favor: 8 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat.
9.- MODIFICACIÓ L’ORDENANÇA FISCAL 10 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS,
DE L’ORDENANÇA FISCAL 12 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC DE LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE TALLERS D’ACTIVITATS EDUCATIVES AL CASAL DE CULTURA I
BIBLIOTECA, I DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 13 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L’ESCOLA DE MÚSICA.
Atès que el Vocal de Cultura i la Tècnica de Cultura han fer informe de proposta de data 10
d’abril de 2018 per la modificació de l’ordenança fiscal número 12, Reguladora del preu públic
per a la prestació del servei de Tallers d’activitats educatives al Casal de Cultura i Biblioaccés
Vall d’Or, per l’ampliació del servei de l’oferta en el Programa de Tallers per al curs 2018-2019
amb el taller Monogràfic de Cistelleria.
En data 20 d’abril de 2018 es va realitzar un nou informe de proposta per part del Vocal de
Cultura i la Técnica de Cultura per la modificació de l’Ordenança fiscal número 10, General
reguladora dels preus públics, atès la celebració de forma consolidada del Cicle de Concerts al
Castell de Canals.
Tanmateix, des de la Vocalia de Cultura i la Tècnica de promoció econòmica i comerç s’ha
realitzat informe de proposta per la modificació de l’Ordenança fiscal número 10, General
reguladora dels preus públics per la prestació del servei d’activitats d’animació, promoció i
divulgació del mercat no sedentari de Valldoreix.
Finalment, la Direcció de l’Escola de Música proposa incrementar els preus de l’Escola de
Música, pel curs 2017-2018, amb un increment de 1’2%, corresponent a l’IPC interanual
registrat a desembre de 2017 a Catalunya segons l’Indexcat. L’increment ve motivat per
l’increment del cost de la neteja degut a l’ampliació del centre amb la utilització de la caseta, i
per la compra d’una nova fotocopiadora.
PRIMER.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 12
Reguladora del preu públic per a la prestació del servei de Tallers d’activitats educatives al
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Casal de Cultura i Biblioaccés Vall d’Or en el seu article 5, afegint la categoria P, quedant el
redactat de la següent manera:
Article 5. Es determinen les següents tarifes, pels diferents tallers establerts :

Categoria

Gener Desembre 2014

Condicions

A

27,65 €/mes

1 h/stm. – sense material bàsic

B

28,75 €/mes

1 h/stm. - amb material bàsic

C

31,70 €/mes

1,30 h/stm. - sense material bàsic

D

34,65 €/mes

1,30 h/stm. – amb material bàsic

E

40,20 €/mes

2 h/stm. – sense material bàsic

F

47,55 €/mes

2 h/stm. - amb material bàsic

G

44,65 €/mes

2,30 h/stm. - sense material bàsic

H

54,95 €/mes

2,30 h/stm. - amb material bàsic

I

49,35 €/mes

3 h/stm. – sense material bàsic

J

59,80 €/mes

3 h/stm. - amb material bàsic

K

69,50 €/mes

4 h/stm. – sense material bàsic

L

78,85 €/mes

4 h/stm. - amb material bàsic

M

20,00 €/mes

3 h/setm. - Taller d’idiomes

N

Gratuït

1h/ stm. - Immersió llengua catalana

O

10,00 €/mes

1,5 h/stm - amb material bàsic

P

46,00 €

Monogràfic Cistelleria (7 hores i material inclòs)

SEGON.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 10
Reguladora dels preus públics en el seu annex 4 que regula els preus aplicables a la
programació estable de cultura, el qual queda redactat de la següent manera:
ANNEX4. PREUS PÚBLICS APLICABLES A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE CULTURA
Espectacle familiar (espectacles de diversos tipus dirigits a famílies). De 2 anys en endavant: 3,00 euros
Espectacles de caixet fins a 4.000,00 euros: 5,00 euros
Espectacles de caixet de 4.001,00 en endavant: 10,00 euros
Preu de cada concert al Castell de Canals: 10 euros
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Concert del cicle de Concerts al Castell de Canals: 10,00€
Abonament de 3 concets de Clicle de Concerts al Castell de Canals: 25,00€
Abonament de 4 concets de Clicle de Concerts al Castell de Canals: 30,00€
Abonament de 5 concets de Clicle de Concerts al Castell de Canals: 40,00€

TERCER.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 10
Reguladora dels preus públics incorporent un annex 6è, per la prestació del servei d’activitats
d’animació, promoció i divulgació del mercat no sedentari, quedant el redactat de la següent
manera:
ANNEX 5. PREU PÚBLIC PER PRESTACIÓ DEL SERVEI D'ACTIVITATS D'ANIMACIÓ
a)
b)
c)

Cuina del Mercat 1 ració calçotada: 5 euros.
Cuina del Mercat 1 ració paella: 5 euros.
Cuina del Mercat 1 ració Escudella i Carn d’Olla: 5 euros.

QUART.- APROVAR provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal número 13
reguladora dels preus públics de l’Escola de Música, modificant l’article 4, el qual queda redactat
de la següent manera:

Ensenyament Inicial

Ensenyament Bàsic

Ensenyament Mitjà

Quota anual

Curs
2018/2019

Sensibilització: Inicial 2, 3 i 4 (P-2, P-3 i P-4)

285,96€

Sensibilització +R.I: Inicial 5 (P-5)

427,74€

Sensibilització+Instrument (30' indv/45' parella): Bàsic 1

838,94€

Llenguatge+Instrument (30' indv/45' parella): Bàsic 2

838,94€

Llenguatge+Instrument (30' indv/45' parella) +Grup Instrumental:
Bàsic 3 i Bàsic 4
999,65€
Tercer: Llenguatge+Instrument 30'+Grup Instrumental: Bàsic 5

1.018,70€

Quart: Llenguatge+Instrument 45'+Grup Instrumental: Bàsic 6

1.236,35€

Llenguatge+Grup Instrumental+45' instrument

1.363,68€

30' instrument

590,04€

45' instrument

797,08€

30' instrument (si no fan cap col·lectiva)

643,67€

45' instrument (Si no fan cap col·lectiva)

869,54€
72,86€

Matrícula
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Ensenyaments Específics II

Musicoteràpia
Alexander

i

Grup instrumental

207,71€

Cambra

270,54€

Llenguatge Musical

346,51€

Quota mensual

Curs
2018/2019

Classe individual 30'

52,64€

Classe individual 45'

81,88€
105,28€

Tècnica Classe individual 1h
Classe col·lectiva 30'

17,55€

Classe col·lectiva 45'

29,25€

Classe col·lectiva 1h

35,10€
35,42€

Matrícula

Logopèdia

Estades musicals

Quota per sessió

Curs
2018/2019

Classe individual 30'

17,19€

Classe dos alumnes 45'

12,11€

Preu per dia

Curs
2018/2019

Orquestrades i Colònies

50,45€

CINQUÉ.- EXPOSAR al públic aquest acord, així com el text refós aprovat, en el Butlletí
Oficial de la Província.
De conformitat amb allò que preveuen els articles 49.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local; 17.1 del text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 178 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, els acords provisionals i les ordenances fiscals aprovades estaran exposats
al públic a la Secretaria de l’Ajuntament durant 30 dies comptadors des de l'endemà de la
publicació d’aquest anunci al “Butlletí Oficial de la Província”, perquè els interessats puguin
examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin oportunes.
En cas de no haver-hi cap reclamació, l’acord provisional esdevindrà definitiu.
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TORN D’INTERVENCIONS
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Llegeix la proposta d’acord presentada.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Un aclariment. L’altre dia
quan parlàvem dels preus de l’Escola de Música, demanaven aquest augment del 1,2% i com a
justificació aquests dies ens heu passat els trenta escandalls de cada preu que tenen, amb uns
resultats que realment si són veritat hi ha un dèficit molt important a l’Escola de Música. Llavors
no sabem si aquests escandalls que justifiquen que el cost del que estan fent és deficitari, és
simplement per justificar aquest augment de l’1,2% o simplement és un tema de costos reals, o
que. No ho acabem d’entendre.
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA:
Aquests són els estudis econòmics que han presentat ells, i el que sí que hi ha és la subvenció
que no està apuntada que pal·liaria aquest dèficit. Jo ho entenc així, no?
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Llavors la subvenció que
s’atorga a l’Escola de Música és la que compensa aquests números que han presentat. Llavors
la pregunta és: sobre aquests números que han presentat, heu fet alguna anàlisis, per si
realment són aquests? O no, o simplement ho han presentat i ja està? No estic demanant que
es faci una auditoria a l’Escola de Música, sinó la justificació dels costos reals.
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: No,
una auditoria no l’hem fet. Han presentat aquests números, ja he vist que hi havia dèficit, però
si t’hi fixes, el que si que hem mirat per exemple, és que en nòmines gasten 240.000€ o algo
així, i quan ells posen les despeses de personal jo per a mi les hores que empleen no les
esgoten totes. Haurien de ser més detallats aquests números.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Llavors el parer, el prec o el
suggeriment és que si la subvenció que els atorguem compensa la suma d’aquests dèficits que
ells justifiquen, hauríem d’analitzar-ho i saber si és la subvenció que hem de donar o no.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Tenint en compte que el tema toca economia i educació
i les dues em toca a mí, em comprometo a fer una mica d’estudi del cost. Aquests números han
arribat amb poc temps i no hem tingut temps de fer-ho però farem aquest estudi i us donarem
resultats.
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SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: És possible que aquest punt el posposéssim? Féssim
una reunió al respecte, i un estudi acurat i ho parléssim una miqueta més? És parentori tirar
endavant aquesta aprovació de la taxa?
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA:
Podriem esperar el mes de juliol que tenim el ple i aniria justet...per les matrícules no...però és
molt poc el que es varia.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Fa molts anys que tenim
aquesta concessió, tenim molta confiança amb ells i que si diem de fer un estudi més acurat, el
tindrem, i que podem aprovar tranquil·lament aquestes ordenances que estan en aquest punt i
la senyora Degollada ja s’ha compromès a fer aquest estudi i a mirar-ho. No hi ha hagut mai
cap problema i tenen una concessió des de fa molt temps.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: El prec que estem fent, va més enllà de l’escola de música, no
és una desconfiança en l’escola de música, és posar dins dels nostres procediments que
tinguem algun tipus de feedback o de comprovació nostre més enllà de la que ens dóna la
concessió. Per això va fins i tot el quiosc, si cal. Entenc que nosaltres concessionem per uns
diners, aquesta gent fa un concurs, se’ls dóna la concessió i dins d’aquesta concessió hi havia
un plec de condicions i entenc correctíssim que si tenim una escola de música i és deficitària,
doncs també entenc i hem de tenir el rigor d’assegurar-nos que allò és deficitari. No ho entenc
com una desconfiança en qui està prestant el servei, sinó com un requisit propi que jo necessito
com a gestor de diner públic de que allò ho estem fent bé.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Per acabar d’arrodonir el que ha dit el senyor Climent,
el tema de la subvenció no queda clar amb aquest mail que se’ns ha enviat que, entenc que
aquesta subvenció també hauria de ser succeptible a que en parléssim abans de presentar-la en
un ple, perquè evidentment que l’escola de música farà les coses bé, i evidentment que jo crec
que els preus d’aquesta escola, per una persona de classe mitjana o popular, potser són massa
elevats i potser ens hauríem de plantejar o si més no, intentar rebaixar-los una mica més i
augmentar aquesta subvenció. Gràcies.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Només reiterar la sensació, no tenim res evidentment contra la
gestió d’aquesta gent, però a nivell de tota la gent que rep una subvenció, que realment els
números siguin reals, que no cal que sigui per notari, però que realment hi hagi un feedback i
que sapiguem el perquè del tot plegat i sigui coherent. Gràcies.
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PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Nosaltres recollim les
vostres inquietuts, la senyora Degollada, que és Vocal d’Economia i d’Educació, s’ha compromès
a fer aquest seguiment i podem també fer una informativa i mirar-ho tot junts, però ara
mantenim el punt i passem a votació.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 4 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)

10.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5/2018.
Vist l’expedient instruït, amb l’informe de la secretària-interventora, de data 24 de gener de
2018.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 5/2018 amb càrrec a de
baixes i romanent de tresoreria:
EXPEDIENT MODIFICACIÓ
DE CRÉDITS 5/18
PARTIDA

IMPORT
INICIAL

DESCRIPCIÓ

SUPLEMENT

IMPORT
ACTUAL

DESPESES
CAPITOL 2 COMPRA BÉNS
CORRENTS I SERVEIS
08-1532-210.00

Manteniment general carrers

287.017,76

100.000,00

387.017,76

08-1532-227.990

Contracte manteniment
clavegueram i correctius

88.424,07

20.000,00

108.424,07

19-171-227.990

Manteniment jardineria

105.901,47

20.000,00

125.901,47

19-1722-227.992

Neteja rieres

20.000,00

15.000,00

35.000,00

501.343,30 155.000,00

656.343,30

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

24

20-330-480.00

Premi Amicart
TOTAL CAPITOL 4

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

20.000,00

21.138,37

6.000,00

6.000,00

CAPITOL 6 INVERSIONS
REALS
08-1532-635.01

Compra mobiliari urbà

08-1532-623.00

Maquinaria brigada

07-171-690.01

Plaça Oliveres, Ocells, Joan
Gassó

60.240,44

8.137,36

68.377,80

07-171-690.02

Passeig de Rubí 2ona fase

57.516,06

3.229,42

60.745,48

06-334-625.04

Climatització sala Casal de
Cultura

10.592,87

10.592,87

03-323-625.00

Inversió Escola Bressol

5.000,00

1.000,00

6.000,00

TOTAL CAPITOL 6

123.894,87

48.959,65

172.854,52

TOTAL MODIFICACIÓ

625.238,17 208.959,65

829.197,82

IMPORT
INICIAL

IMPORT
ACTUAL

INGRESSOS

1.138,37

BAIXES

BAIXES
CAPITOL 2
06-334-212.00

Manteniment Casal Cultura,
Nau i Nec
TOTAL BAIXES CAPITOL 2

38.755,88

5.000,00

33.755,88

38.755,88

5.000,00

33.755,88

10.000,00

5.000,00

5.000,00

10.000,00

5.000,00

5.000,00

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
20-231-480.05

Subvenció AMICART
TOTAL BAIXES CAPITOL 4

ROMANENTS
CAPITOL 8
PARTIDA
870.01

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Romanent per despeses
generals

198.959,65

TOTAL FINANÇAMENT

208.959,65

SEGON.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions.
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L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi
publicat la seva aprovació definitiva.

TORN D’INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: De fet tota la informació entenc que rebuda ja la teniu,
del que és cada cosa, si hi ha alguna cosa que s’hagi d’explicar, m’ho demaneu, però en principi
la idea és ampliar 100.000€ el pressupost per manteniment general de carrers, 20.000€
contracte de manteniment de clavegueram i correctius, i aquesta com és fàcil de dir, és
simplement perquè a l’avinguda Mossèn Cinto hi ha moltes pèrdues i s’ha de fer una reparació
important, perquè la claveguera perd, manteniment de jardineria són 20.000€ més, i 15.000€
per neteja de rieres, perquè l’ACA abans ens netejava les rieres, i ara ja no ho fa. Hi ha també
5.000€ que destinem al primer premi d’Amicart, de la biennal d’escultura, però no són uns
diners que afegim, sinó que els canviem d’una subvenció. Després tenim en inversions, compra
de mobiliari urbà destinats a comprar tarimes i bancs que tenim poca quantitat i molta
demanda; maquinària brigada, 6.000€, que és una màquina d’escampar sal, i unes obres a la
Plaça de les Oliveres amb 8.137,36€; s’han petat els aires acondicionats de la sala del Casal de
Cultura i s’han de posar nous, per tant hi hem d’afegir 10.592,87€, tot i que també baixem la
subvenció del manteniment; i per últim aquest és un afegit que no teniu al que us vam donar a
la junta de portaveus, que és l’Escola Bressol s’ha quedat sense rentadora i hem d’afegir
1.000€, que serà més barata, però deixem una mica més de marge per si es trenca alguna cosa
més. Tots aquests diners que sumen 208.959€ els treurem del manteniment del Casal de
Cultura en treiem 5.000€ ja que dediquem aquests 10.000€ a comprar els aires acondicionats,
la subvenció de Amicart que eren 10.000€ la baixem a 5.000€, i dediquem els 5.000€ al premi, i
la resta, agafem 198.959€ de romanent per despeses generals. Llegeix l’acord.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Dos aclariments. A les
inversions reals, les oliveres, plaça Joan Gasó, ens dieu que eren l’import inicial 60.000€ i ara
augmentem de 8.000€, ens passeu un informe amb el ok del senyor Diez, parla d’uns costos
d’import executat de 93.000€, i no sé si en aquest concepte hi ha una partida pressupostària
dins d’aquest any o no.
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA:
Aquesta obra com s’ha fet a cavall de dos exercicis, hi ha la part de l’any 2017 i la del 2018.
Aquí quan et diu que l’inicial és de 50.000€ o 57.000€ és de la part d’aquest any, i el que
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diu l’informe del Miquel és la totalitat de l’obra. Si l’any passat es va gastar 30 i aquest any 60,
la totalitat és de 90.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Val perfecte. El segon punt
és el passeig de Rubí segona fase, ens passeu un informe que parla de la liquidació de passeig
de Rubí primera fase, i clar els números no quadren per enlloc.
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: Passa
el mateix, és una obra que va a cavall del 17 i el 18...
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: En aquesta obra el tema
que sorprèn una mica en l’iniforme aquest de la liquidació és que hi havia un import previst en
diferents conceptes, per 82.800€. En la segona liquidació de 83.800€ rebaixen una sèrie de
conceptes, hi ha unes millores no executades, però apareix un concepte nou que és
pavimentació vila no asfaltat, 56.000€, i abans havíeu parlat a que en el manteniment general
de carrers hi havia un increment de 100.000€ perquè era aquella partida que s’incrementava
que si en tres anys erem capaços de la ....., l’excés de pavimentació aquest abans eren
100.000€ i en la liquidació que ens presenteu aquí hi ha 56.000€ més de pavimentació.
Simplement que no em quadra.
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA:
Aquestes dues obres, si estem parlant de l’excés de la plaça Joan Gasó, Oliveres i Passeig de
Rubí, totes són obres que venen de l’any passat i per tant el cost d’aquestes obres no són 60 ni
57. Han passat a aquest any 60 i 57, i de la totalitat que es va adjudicar –que ara hauria
d’agafar l’informe per mirar-ho-, hi va haver uns extres, un increment del que es va adjudicar,
una de 8.137€ i 3.200€. Ara l’adjudicació no era de 60 i de 57, sinó que hi ha una part que està
en l’any 17. Després en el passeig de Rubí, hem fet una tercera fase, que és la que vam
aprovar -em sembla- en la passada sessió que tornen a ser doscents i pico mil euros, no se...i
serà una altra adjudicació que farem a part. Aquesta és una adjudicació que ve de l’any passat i
els extres que són d’aquesta adjudicació un és de 8.000€ i l’altre de 3.200€. Ara hauria d’agafar
l’informe del Cap d’Urbanisme, però és així. L’extra és aquest de 8.000€ o 3.000€. Ell fa el que
s’ha executat i el que estava previst executar i encara li dona un excés d’aquests 8.000€, si, si...
l’Adjudicació era de 82.842€ i s’han executat 83.898€, perquè s’han deixat de fer unes coses i
se n’ha fet unes altres. Això t’ho hauria d’explicar més el tècnic.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: A part de que els números
no acaben de quadrar, el concepte que diu pavimentació vial –“zero previsto”, i després hi
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ha 56.000€ de despesa. Clar 56.000€ de despesa sobre un total de 83.000€ sorprèn i sobretot
perquè és asfaltat i abans a dalt a manteniment general de carrers hem posat 100.000€. Ho
podem aclarir.
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: Si, hi
ha hagut un canvi substancial, al final s’ha pavimentat un vial, hi ha hagut molt de
pavimentació i en canvi s’han deixat de fer unes millores. Tens raó, però t’ho hauria d’explicar
el Cap d’Urbanisme.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Jo volia puntualitzar que els 100.000€ de manteniment
general de carrers, bàsicament són per fer reparacions d’asfalt a la plaça estació, al carrer
Guineu, a la Rbla. M. J. Verdaguer, altres petites reparacions per formar la plataforma única
davant del parvulari i repintats de senyalització horitzontal i acondicionament de terreny per a la
la millora de la gestió de la neteja de carrers per part de la Brigada municipal. Aquests són els
100.000€ i els altres, entenc jo, ja estan executats.
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA:
Llegint l’informe, veig que només s’havia d’asfaltar les cruïlles i s’ha asfaltat de punta a punta,
aquí és el que diu. S’ha aprofitat per fer l’asfaltat entre cruïlla i cruïlla d’aquest tram del passeig
de Rubí. De totes maneres el Cap d’Urbanisme t’ho aclariria més bé.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: És el que ens va explicar el
Miquel, que estava tot molt trinxat i suposo que és aquest tram de passeig de Rubí.
SECRETARIA-INTERVENCIÓ – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: Hi
havia unes millores que havia ofertat Festres i suposo que li han dit de no fer aquestes millores
i que faci unes altres que és aquesta pavimentació.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 5 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, ERC-MES)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (CUP-PC, Ciutadans)

11.-ACCIÓ DE GOVERN
28

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Medi ambient, estem ja com molts de vosaltres haureu
vist, fent les franges de seguretat que fem cada any pel tema del foc. Tenim uns ramats que
estan treballant per netejar el sotabosc. L’arbre de l’Estació, que ja es va parlar a la junta de
portaveus però ho tornem a explicar pel públic assistent, és molt emblemàtic i estem esperant
un dictàmen per saber si –perquè es va apuntar en un moment la possibilitat de si el podien
haver enverinat o matat-, i és un dictàmen que ens arribarà en breu. Nosaltres pensem que no,
que és l’agressió de l’asfaltat, etc, ja que els pins són molt delicats. S’està replantejant la tala,
però no en la seva totalitat, sinó que hem parlat amb la senyora Ariane Patou, que va quedar
segona en la primera biennal, que fa les cadires, que es pot mantenir la jardinera i un tros
d’aquest arbre, possiblement no el tallarem en la seva totalitat, i deixarem això. A més a més
farem uns nous escorsells i plantarem uns til·lers per mantenir l’ombra que fa molta falta. Pel
que fa a Cultura, el proper dia 31 de maig, a la sala de plens tenim preparada la Segona Nit de
l’art a Valldoreix. Avui s’han posat a la venda el cinquè cicle de concerts al Castell de Canals,
que no el farem al Castell de Canals, però per mantenir aquesta flameta, la farem a l’Església
de l’Assumpció farem un rèquiem de Mozart i els altres dos seran un Boccherini i la Judit
Nedderman, que vindrà per tercera vegada, al teatre de la Nau de Cultura.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Com ja sabeu molts de vosaltres, el Sound Music estava previst
em sembla pel 14 d’abril, les inclemències metereològiques ens fan la punyeta, porta 10 caps
de setmana seguits plovent, i ha fet que haguéssim de canviar la data i la única més adientdonat que s’acosten les dates d’exàmen pel jovent- és farà el 7 de setembre, i es manté tot
igual, els finalistes tocaran al concert de festa major, i deprés, ara que s’acosta el bon temps,
seguim amb els tornejos de tennis i pàdel, i la setmana vinent presentarem el torneig de “Força
Miquel” que ja és emblemàtic a la nostra vila. Si voleu veure pàdel o tennis de nivell, aquest
diumenge també hi ha al Tennis Valldoreix, la final del Futures. Jo hi vaig cada any i realment
val molt la pena, a partir de les 11h hi ha la final. Gràcies.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Gràcies senyora Presidenta. A serveis generals comentar
que estem implementant la plataforma de gestor d’expedients Gestiona, tal com diu la llei, a
partir del mes d’octubre tot ha de fer-se electrònicament, i estem implementant-ho amb més o
menys dificultats. Per altra banda, estem preparant la campanya dels pressupostos
participatius, no podem començar fins el següent ple, perquè algú va dir que faria al·legacions i
ens haurem d’esperar al següent ple, però al juliol començarem i per altra banda també estem
preparant la campanya participativa per establir un pla d’usos per l’espai Garden, i en general,
tal com vam parlar. Gràcies.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA

HERRADA CORTÉS: Des de les meves àrees,
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el projecte de l’avinguda Baixador, està aquí exposat i encara es pot veure, els tècnics de
mobilitat de Valldoreix i Sant Cugat ja l’han revisat i han fet les aportacions pertinents, i estem
a l’espera que l’equip redactor digui la seva, en principi tot va bé, i hem convocat el sectorial de
mobilitat, el 29 de maig, també per donar compte d’aquest projecte. Estem treballant amb Sant
Cugat per tenir 3 persones més d’un altre pla d’ocupació de l’EMD. No havíem tingut mai
personal d’aquest pla d’ocupació, i la reunió amb Sant Cugat ha anat molt bé i tindrem tres
persones més per un any i començaran el dia 1 de novembre, dos per la brigada i un/a
administratiu/va per serveis generals. Anunciar-vos a tots que demà farem la inauguració del
mirador de l’Estació, a les 13h.

12.- PRECS I PREGUNTES
1.- PREC DEL GRUP CUP-PC SOBRE EL COBRAMENT QUOTES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS ZONA BOBINES:
Al seu moment vàrem expresar el nostre desacord a girar els rebuts de les contribucions
especials que s’han derivat de la reclamació feta per un veí amb sentència favorable per part
del Jutjat contenciós administratiu.
De les contribucions que es deriven els veïns, aquests han de pagar per dos conceptes:
- 1 per una quantitat més gran per la valoració mal feta en el projecte (segons diu la sentència
que condemna a l’EMD, no als veïns)
- 2 i pels interessos que es deriven
Ja al seu moment el Sr. President va expresar que en quant als interessos considaréssim si els
cobraríem o no, doncs no era una obligació directa dels veïns, sinó una conseqüència d’una
valoració mal feta pels tècnics redactors del Pla i assumida per l’EMD.
El prec és perquè l’EMD assumeixi la seva responsabilitat i no es cobrin els interessos als veïns
si no només la part del principal del rebut corresponent. Els interessos signifiquen un 36’5%
aproximadament.
Entenem que l’EMD i a tot arreu cadascun ha de ser responsable dels seus actes. Els veïns no
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tenen cap culpa de que algú fes malament la tramitació i ara haagin de pagar aquests
interessos.
TORN D’INTERVENCIONS
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: D’aquest punt ja n’hem
parlat molts cops, i és un tema que una actuació d’algú de l’EMD o encarregat per l’EMD no ho
va fer bé, i el resultat i les conseqüències d’això, “por real decreto” ho traslladeu als veïns. Ja fa
temps, amb el senyor Puig, ho vam estar parlant i ell ho va posar sobre la taula, que
possiblement teníem raó, que els interessos és una conseqüència d’una acció mal feta pel
redactor del pla, en la seva valoració, i que la sentència que després del contenciós que el veí
posa al jutjat, condemna a l’EMD i no als veïns. Condemna a pagar aquella diferència de
valoració i al 36% d’interessos, que no és poca broma. Què demanem? Doncs sabem que hi ha
veïns que han posat un contenciós perquè evidentment no estan d’acord, en que els gireu les
quotes i amb les interessos. Quan no parlem, quan no intentem buscar el punt de trobada i
anem per la directa, doncs passen aquestes coses que els veïns s’enfaden. Jo entenc que aquí
ha faltat una actitud, primer de reconèixer i ser conseqüents amb l’acció que ha estat
condemnada i que genera aquest 36% d’interessos, que dius als veïns els feu pagar la valoració
mal feta de llavors, però els interessos, perquè? És una cosa que ha fet malament el redactor
del pla i algú de l’EMD hauria de tenir responsabilitat i llavors creiem que és una cosa que amb
un terennar més dialogant amb els veïns no s’hagués arribat a girar les quotes amb el 36%
d’interessos i per això demanem que dialogueu amb els veïns i reconsidereu aquesta decisió
presa. Gràcies.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: En primer lloc dir que no es
tracta de contribucions especials sinó de quotes urbanístiques que provenen d’un projecte de
reparcel·lació, i no podem atendre el seu prec perquè no hi ha hagut una mala actuació des de
l’EMD sinó que va ser una valoració d’un tècnic –que era el redactor del projecte- que ha estat
revisada per un tribunal. Hi ha una discrepància de criteris de valoració, respectem el que vostè
diu, però nosaltres creiem que des de l’EMD no s’ha actuat malament i no creiem que hi hagi
responsabilitat de l’EMD perquè la sentència ho diu així. Nosaltres farem el que dicta la
sentència que és que els veïns han de pagar la diferència i el recàrrec.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Perdoni senyora Herrada, la
sentència no diu això, la sentència condemna a l’EMD a reconsiderar aquesta valoració. I el
decret que fa l’EMD de girar les quotes urbanístiques, és quan apareix els interessos de l’any
2007 –que són els interessos oficials evidentment, i que són abusius del 5, el 4, el
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3,5-, i llavors creiem que és injust. I davant una injustícia protestem.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: A mi em sembla bé que
protesti, són diferents criteris de valoració, però nosaltres ho mantindrem com està.

2.- COMUNICAT CUP PC SOBRE L’OBERTURA DELS CAP A L’AGOST.
La Cup Pc Sant Cugat ens felicitem per que s'hagi re-considerat l'obertura dels CAP a l'agost. El
fet que tantes especialitats mèdiques com pot ser rehabilitació al CAP de Valldoreix o
ginecologia (ASSIR Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva) al de Can Mates restessin tancades
era un despropòsit i un procedir negligent per permetre que s'acumulessin més temps de retard
a les llistes d'espera.
Aquests fets els havíem denunciat repetidament tant a nivell municipal, com en clau local, dins
la campanya "Fora la privada de la Pública" on denunciem la irrupció de les mútues privades a
la sanitat pública, imposant per davant del bé comú, els criteris economicístes en la gestió, com
ha estat el tancament dels CAP a l'agost.
A Valldoreix, on està un dels CAP de referència de tantes persones de la Vila, però també de
Mirasol, la Floresta o les Planes, vàrem presentar i defensar una moció per a la reobertura dels
CAP de Valldoreix, el de Can Mates, i per a l'augment del ratio assistencial al Centre Sanitari de
la Floresta. Aquesta va ser aprovada pel Ple municipal de l'EMD de Valldoreix.
Aquesta primer pas juntament amb la pressió dels moviments veïnals, els suports en les
mobilitzacions de l' AVPV, ICV, PODEM, CGT, Indignats i nosaltres no ha estat en va. I les
respostes de l' @ajsantcugat que de forma reiterada han dit que aquesta demanda era
INNECESSÀRIA han quedat en evidència.
La lluita no acaba aquí, molts canvis haurem de provocar per a assolir una sanitat pública,
digne i de qualitat. Però en aquesta demanda, al final, ens han donat la raó, perquè la teníem!
Felicitem-nos veïnes.
TORN D’INTERVENCIONS
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Els presents i la premsa ja està acostumada a que
quan s’acosta l’estiu, a la primavera surt la moció, o el prec o la pregunta respecte al CAP de
Valldoreix i l’abertura a l’estiu. A la junta de portaveus vam parlar i així ho vaig reiterar en un
correu fa poc, que estaria bé que féssiu esment i que ens felicitéssim tots plegats, perquè s’ha
aprovat –la moció aprovada ha tingut una conseqüència feliç per tothom-, i llavors vam
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comentar que ens semblaria bo una declaració institucional, que seria lo llògic –per a mi-, o fins
i tot un punt en l’acció de govern a explicar. Si ara posem el nostre comunicat de premsa
respecte de l’obertura dels CAPS a l’agost, als precs i preguntes, jo no li veig cap sentit.
Simplement toca felicitar-me una altra vegada, doncs així ho faig i ho comparteixo amb totes
vosaltres i tots vosaltres, que finalment una moció aprovada aquí, no sabem exactament com,
perquè evidentment com deia el senyor Climent abans –com que en Comín potser ha pogut fer
alguna gestió des d’allà-, però en qualsevol cas és una bona notícia per totes, pel tema de les
especialitats mèdiques i com a Can Mates que hi havia ginecologia, no tenia cap mena de sentit
que es quedés tancat tot el mes d’agost i s’allargués la llista d’espera, i res més que això.
Moltes gràcies.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Nosaltres també estem molt
contents, només dir que amb manifestacions no s’hagues arreglat, això s’ha arreglat amb un
treball conjunt amb la Mútua i el CatSalut, el qual agraïm, i agraïm també al company
d’Esquerra, que sabem que la Conselleria de Salut era d’Esquerra. Des que es van tancar els
CAPS de Sant Cugat, des de l’EMD s’ha fet un seguiment de com anaven les campanyes d’estiu,
i en principi, en un moment de crisis, evidentment s’havia de racionalitzar els recursos, s’havia
arribat a obrir un CAP per 15 visites durant tot un mes d’agost. Després s’ha anat veient que
aquestes visites anaven augmentant i la tendència cada vegada era de més persones, i estem
molt contents que s’hagi pogut solucionar. Que ens felicitem tots i que estem molt contents. I
comentar que jo respecto que vosaltres penseu que ha estat per les manifestacions, o la
pressió, potser si, i nosaltres estem molt contents que s’hagi fet un treball conjunt entre
administracions, CatSalut, Mutua, i tots plegats. El més important és que tenim el CAP obert.
3.- PREC DEL GRUP DE CIUTADANS REFERENT A LES PILONES DE FUSTA DEL CAMÍ
DE LA SALUT.
Les pilones de fusta que delmiten el carril bici amb trànsit rodat, que hi ha al camí de la Salut,
important per un tema de seguretat, que les pilones estiguin senyalitzades per exemple amb
material retroreflectant, per una millor visualització de les pilones i del carril bici.
TORN D’INTERVENCIONS
SRA. ANA CANO FARRÉ: intentaré ser molt breu, un dels precs és que sortint de l’autopista,
tenim un camí que està asfaltat, que vau fer un arranjament, el Camí de la Salut, i que està
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compartit pels dos sentits que queda bastant estret i també hi ha un carril bici fantàstic i tenim
també unes pilones, tot bastant estret i bastant mesurat. A més a més aquestes pilones,
evidentment no es pot anar a gran velocitat, s’entén, vens d’una curva, però el que demanem –
per un tema de seguretat-, és que es senyalitzin, perquè per la nit no es veuen, amb material
retroreflectant o alguna cosa similar, per a que la gent pugui circular tant de baixada com de
pujada amb una certa seguretat pels cotxes i per les bicicletes.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Com que cada dimarts fem
reunió de coordinació, aquest dimarts passat ho vam proposar als tècnics, ho vam veure bé
perquè jo els vaig dir que en lloc de cada pal, cada tres pals, i que ni vostè ni jo, que no als
bams de terra, i posaran uns reflectants al terra i no només a la banda de les fustes, sinó
també a la banda de la sorra que quedarà també marcat. Vull agrair-li la seva proposta i espero
continuar amb aquesta línia constructiva de que si es fan aportacions que es poden fer, doncs
seran ben rebudes i tots contents.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Ja fa temps que us vaig dir el que passava en aquest lloc. Que
quan sorties de la rotonda et trobaves les pilones de cop. Llavors ja que ho reviseu, mireu que
la primera columna de tirar-la més enrere, perquè just quan surts de la rotonda et trobes la
pilona, els que ja la coneixem, ja la coneixem, però els que no se la troben al damunt.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: No se la troben perquè ja no
hi és. Una va caure i l’altre es va treure.
4.- PREC DEL GRUP DE CIUTADANS PER DEMANAR LA CLIMATITZACIÓ DE L’IES I
ESCOLES PRIMÀRIA I BRESSOL.
Demanar la climatització de l’IES i escoles primària i bressol, si es que encara no ho tenen
(aquestes últimes), per un tema de salut i de concentració i per tant millor rendiment.
TORN D’INTERVENCIONS
SRA. ANA CANO FARRÉ: Demanar la climatització de l’IES, escoles primària i bressol, entenc
que direu que és una cosa que no tenim competències i tal, però és un tema de salut. S’arriba a
unes temperatures que tant a les escoles bressol com en els IES amb les hormones
revolucionades, arriba l’estiu i és necessari una climatització per poder estudiar. A les
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escoles de primària també ho necessiten. Hi ha un Reial Decret que és el 486/97, que diu : “por

el que se establece las disposicions mínimes de Seguridad y salut que deben cumplir los lugares
de trabajo, que recojan en la temperatura de los locales que se realizen trabajos sedentarios
como en las escuelas, serà comprendida entre 17 y 27 grados”. Ja us dic jo que amb 20 nens
pugem dels 27 graus i si són més grans els nens encara més, pugem fins a 36 graus moltes
vegades. “según las indicaciones del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y del trabajo,

para respetar estos criterios, en invierno, al llevar ropa de abrigo, la temperatura ha de
mantenerse entre los 17 y 24 y en verano, al usarse ropa ligera, los parámetros se situan entre
los 23 y 27 grados. Para mantener estos....” Fa una sèrie de recomanacions... ja se que tot són
diners, però és pel bé dels nens que són el nostre futur i entenc que volem que estiguin bé. I
potser no és de la nostra competència, però que sapigueu també que des de Sant Cugat ja
s’està fent en algunes escoles, per problemes de deshidratació, de problemes de concentració,
no només és el problema de “qué calor que hace”, sinó que són problemes més greus com les
al·lergies, etc. No estic parlant d’aires acondicionats sinó de climatització que és molt diferent.
Temes també d’al·lergies quan arriba la primavera, és a dir que és una cosa que es pot
aprofitar tot l’any, i no cal que es posi en una classe solament sinó. No sé, no sóc tècnic però
podríem posar-ho en llocs estratègics on es puguin dissipar aquest ambient. Si ho pregunteu a
Sant Cugat ja ho està fent tot i no ser la seva conseqüència. Si tenim un romanent podríem
dirigir-lo cap allà. Gràcies.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Gràcies senyora Presidenta. De moment, no és que no
tinguem competències sinó és que no tenim IES, per exemple. L’institut és de Sant Cugat, no
nostre. A nosaltres en tot cas ens queda l’Escola Bressol i el Ferran Clua. Quedi clar que
nosaltres estem molt preocupats i amoïnats pel benestar dels nostres nens –òbviament-, per
això vam canviar la calefacció a biomassa, etc. El que si que és veritat, és que no és normativa
però si recomanació del departament d’ensenyament, que els nanos han d’estar còmodes, han
d’estar frescos, etc, però s’ha d’intentar sempre tirar més aviat a obrir finestres i posar-los a
l’ombra, que no pas aire acondicionat, precisament perquè els aires acondicionats acostument a
tenir bastants problemes a nivell d’al·lergies i a nivell de que hi ha nanos que ho toleren
malament. En principi tenim la sort que l’escola Ferran Clua és força ampla, té uns passadissos
molt grans i obrin finestres, ara amb el cop de calor, no oblidem que al cap i a la fi els mesos
de calor l’escola està tancada, mentre que a l’hivern segur que no passen fred. De fet, i entra
també en el tema de climatització, per exemple abans a l’escola Ferran Clua, la calefacció de
l’escola “anava a tornillo” i ara l’hem posat per zones i es pot regular per zones, de manera que
els nanos si toca el sol poden tenir calefacció més baixa i si toca ombra, la tenen més alta. I en
canvi els aires acondicionats són bastant més problemàtics en aquest sentit. Això no vol dir que
no ho poguem estar atents al que pugui sortir, però ara per ara, no seria una de les opcions
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que tenim i a més a més el romanent està una mica perjudicat.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Suggereixo que ho tingueu en compte en algun moment i que
sempre he parlat –insisteixo- de climatitzadors i no d’aires acondicionats. L’IES pensava que era
de Valldoreix, doncs recomaneu-ho també a ells. Ja que els grans estan bé a les oficines, que
els joves que estan en l’època de concentració, doncs que també ho estiguin. Moltes gràcies.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Jo porto 40 anys fent
edificis escolars i instituts i, siguem curosos amb el que demanem i les conseqüències que té,
tant pel tema energètic com pel tema d’inversió i ús. Com deia la senyora Degollada, les escoles
a l’estiu estan tancades, les classes al setembre i als primers dies de juny, al menys a les
escoles a Sant Cugat, feien classes al matí, a les dues del migdia marxen a casa; estaríem fent
una inversió amb aire acondicionat o climatització –que són uns aparells que donen el que
necessites fred o calor-, la climatització per la calor ja la tenim resolta i pel fred seria l’aire
acondicionat. Per fer-lo servir a partir del migdia, que és el sol que castiga més a la latitud 42,
que és la que estem, és el sol del migdia-tarda i a les escoles no hi ha ningú. Hi ha sistemes
alternatius com són els ventiladors, ventilacions, corrents d’aire perquè és menys perjudicials
per la salut i tots els que estem aquí hem anat a escoles sense climatització i bé, ens ha caigut
el pèl, coses d’aquestes, però tampoc és tan greu.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Jo volia dir que alguns hi hem anat però també hi hem
treballat molts anys. És veritat que realment són molt pocs dies i de veritat que en algun cas
que hi ha hagut aparells d’aire acondicionat per un tema molt específic d’una zona de terrat,
encara pitjor, l’apagues i l’encens i és un desgavell i un desastre. Aire acondicionat, no era
climatització. Ara tenim una calefacció que va estupenda, i seria una mica una despesa
excessiva.
SRA. ANA CANO FARRÉ: No cal allargar més, però això portaria cua per a una altra cosa,
però ho diré el proper dia. Gràcies.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Tal com ha dit el senyor
Humet, al setembre no, però les dues últimes setmanes de juny, es fa jornada intensiva al
Ferran Clua, només es fa escola al matí i per les tardes es fan activitats lúdiques i fa dos o tres
anys que a l’IES no hi ha classes per la tarda. Tot és horari intensiu tan la ESO com el
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Batxillerat i a més a més l’IES tot i ser de Sant Cugat, l’edifici i el seu manteniment és del
Departament d’Ensenyament.
5.- PREC DEL GRUP CUP-PC
El vocal Sr. Ferran Margineda demana que se’ls facilitin les Actes de la Junta de Seguretat.
TORN D’INTERVENCIONS
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: És un prec que no s’ha de complir ara, i és que ens
agradaria tenir les actes de les Juntes de Seguretat, que no ens arriben.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Prec recollit. Gràcies.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Sap greu, i referent a això, i és per un tema de conciliació familiar,
ho seguirem parlant. Gràcies.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència Acctal. es dóna per
finalitzada la sessió a les 21 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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