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

A Valldoreix, el dia disset de novembre 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 29 DE
SETEMBRE DE 2016 I DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 4 D’OCTUBRE DE 2016
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 29 de setembre de 2016 i
del ple extraordinari del dia 4 d’octubre 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 29 de setembre de 2016 i el
ple extraordinari de dia 4 d’octubre de 2016.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Nosaltres ens abstenim com
a una mica una mostra de protesta perquè no entenem la tardança en què ens arriben les actes
per poder-les comprovar. Ens arriben 24 o 48 hores abans del ple, i llavors ja ho havíem
comentat, no votem ni en contra ni a favor.

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Tal com vostè diu ja ho vam parlar a la junta
de portaveus, i vam adoptar el compromís d’exigir que s’entreguin les actes d’una manera més
ràpida o amb més celeritat.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (CiU-Actuem, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 2 (CUP-PC)

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE

A)
Moció presentada pel grup de C’S per a regular, mitjançant una ordenança, la
ubicació dels Clubs de cànnabis i les condicions d’exercici de la seva activitat a
Valldoreix
Atès que, s'han donat llicències des de l'administració de l’EMD per obrir Clubs de Cànnabis a
Valldoreix.
Atès que, no hi ha regulació al territori i s'ha donat el permís sense saber sota quin criteri.
Atès que, l’EMD ha de tenir un marc de regulació dels clubs de cànnabis des de la protecció, la
promoció de la salut, la cohesió social i a partir del consens entre tots els sectors implicats,
garantint l’equilibri entre el dret d’associació i altres béns jurídicament protegits com són la
salut, la convivència ciutadana i el medi ambient.
Atès que, l’EMD ha de contribuir a l’enfortiment d’un marc de convivència social i de respecte
mutu, ha de garantir els drets constitucionals de la ciutadania a la llibertat personal, la protecció
de la salut i la disminució dels danys evitables relacionats amb el consum de drogues.
Atès que, l’AJSC va crear una comissió de treball per a la redacció d’una ordenança de regulació
de la ubicació dels clubs de cànnabis i de les condicions d’exercici de la seva activitat, en la què
participen i fan aportacions tots els partits presents al consistori, les associacions i d´altres
agents implicats.
Atès que, pertanyent al municipi de Sant Cugat del Vallés hauríem de seguir un criteri uniforme
per a regular aquest tipus de clubs.
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Atès que, al consistori de l´EMD hi han representants dels mateixos grups polítics que a l’AJSC.
Atès que seria un risc fer un altre ordenança seguint un criteri diferent al de l’AJSC.
Per tot això, es prega al Ple de l´EMD que aprovi els següents acords:
1. Demanar a l’AJSC el text de l´ordenança reguladora de la ubicació dels clubs de cànnabis i
de les condicions de la seva activitat, quan surti aprovada pel Ple de l’AJSC.
2. Treballar plegats per adaptar- la a l´EMD de Valldoreix.
3. Demanar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que es pugui nomenar un representant de
l’EMD a la Comissió redactora de l’Ordenança de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies President, bona tarda a tothom. Nosaltres, des
de Ciutadans, presentem una moció que ve donada pels treballs que s’estan fent a Sant Cugat
del Vallès, a l’Ajuntament entre tots els grups polítics que hi estan representats. És una moció
que ve a dir que aquí hem donat una llicència per obrir un club de cànnabis i a l’EMD no hi ha
cap regulació pròpiament dita, ho volem fer en un enfortiment d’un marc de convivència i
respecte mutu, i el que demanem és que ja que a Sant Cugat s’estan fent comissions de treball
per a que tots els grups representats en el Ple, parlant amb associacions, i amb interessats,
estan fent tots plegats una ordenança per regular el que són les obertures dels grups de
cànnabis al territori. Com pertanyem al municipi de Sant Cugat, el que si que m’agradaria,
estant representant aquí els mateixos grups polítics que a l’Ajuntament de Sant Cugat, pensant
que tots nosaltres tenim confiança en els companys de l’Ajuntament, penso que el que seria
propi és que aquesta ordenança, quan ells l’acabin de fer, és que ens la passin, ens la mirem i
si es té que rectificar algun punt o alguna cosa per implantar-la a Valldoreix, doncs que ho
féssim. I després també, això ho dic “in voche” és que hi hagi sempre un representant en les
properes comissions que es tractin aquest tema, que hi hagi sempre un representant de l’EMD a
tots els grups de treball que hi hagi a l’Ajuntament de Sant Cugat. Adelantar-me potser una
mica, al que he llegit avui, que amb “carinyo” el meu company d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que pràcticament m’acusa de generar controvèrsia. Si em coneix una miqueta sap
que jo estic lluny de generar cap controversia, cap, encara que pertanyi a Ciutadans. Després
efectivament, comentar que no hi ha hagut cap problema amb el Club de Cànnabis obert a
Valldoreix, no s’ha queixat ningú, no hi ha ningú en peu de guerra, no hi ha ningú que s’hagi
pegat per això, però penso que no hem d’esperar a que vinguin els problemes, perquè
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si ara s’està regulant a Sant Cugat i la regulació que surt d’allà és restrictiva, el que està clar és
que la gent intel·ligent marxarà de un territori on hi ha restriccions a un altre que no n’hi ha cap
ni una. Que potser no hi ha cap problema, doncs perfecte, però anem a evitar-los. Perquè el
que no s’ha d’esperar mai des de l’administració, és que hi hagin problemes per començar a
regular, perquè les coses es fan malament i ràpid. I una altra cosa, ja posats a llegir- que no té
res a veure amb la del cànnabis, és la introducció, el paràgraf aquest que posa que... Nono
parla de la suposada persecució que pateix la seva líder a Catalunya i que segons ella l’obliga a
anar amb escorta. Miri, jo no sé si la senyora Arrimadas va amb escorta o no va amb escorta,
no ho sé, però li dic que la meva experiència és quan estic sota d’una carpa de Ciutadans, i no
ha estat la primera vegada, a mi m’han insultat. No sé si pertanyen a alguna filosofia diferent
de la meva o a algun altre grup polític, però a mi, que no em coneix ningú i que visc en una
casa aquí, m’han insultat. I el que jo penso és el que deu passar aquesta senyora –que no la
conec- quan va pel carrer o quan va com a representant de ciutadans. Moltes gràcies a tots.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Bona tarda senyor President, bona tarda a tothom.
Evidentment nosaltres la votarem a favor, perquè estem d’acord amb tot el que sigui
regularitzar aquests temes, racionalitzar, educar, controlar i, respecte a la comissió aquesta,
com a vocal de salut jo em faré càrrec d’aquesta taula de treball.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies senyor President, gràcies senyora Casta.
Abans de tot comentar que si noten alguna cosa rara en la meva dicció, no és que vingui del
club cànnabic, sinó que m’han tret un queixal aquest migdia i la veritat és que no parlo massa
bé. Sembla que flipi però no ho faig encara. El primer atès és el que ens ha tirat enrere
d’entrada. No hi ha regulació al territori i s’ha donat permís sense saber sota quin criteri. Clar
que hi ha regulació, la resolució de la Generalitat SLT/32/2015, del 15 de gener, que facilita el
desenvolupament de mesures preventives per tal de fer front els riscos i danys que pot tenir el
consum de cànnabis entre els membres dels clubs i el seu entorn. Hi ha regulació perquè si no
hi hagués aquesta regulació mínima, els tècnics i el govern de l’EMD no haguessin donat la
llicència al Club mateix. Segon punt que jo esmenaria del segons atès, és el punt sobre la
regulació dels clubs, la promoció de la salut, la cohesió social, conscens, sectors.....la regulació
ja té en compte aquest punt entenent que es centra amb un entorn segur, la regulació del
Cànnabis se centra en un entorn segur i es regula el consum d’aquestes substàncies evitant el
conflicte que pot suposar el tràfic i el consum a la via pública. Entenem que és una mesura de
control i d’higiene, per tant, entenc que la moció no va estrictament a negar l’existència dels
clubs cannabics però explícitament, perquè implícitament si que hi va. Comentar també que la
llibertat personal no queda vulnerada, des del moment que es fa en un entorn preparat i
específic per a aquesta activitat. Les persones que no vulguin accedir-hi no hi estan obligades
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i no notaran pas els seus efectes. La discriminació és a l’inversa per part de les persones que no
accepten la llibertat individual de consumir una substància que no és pitjor que d’altres legal i
socialment acceptades. Comentar també que s’està criminalitzant de forma gratuïta un centre
que compleix tots els criteris aconsellats pel Departament de Salut de la Generalitat, com és el
criteri de distància, ja que el centre cannàbic es troba força apartat de l’Arnau Cadell i del CAP.
Val a dir que les reunions que s’estan fent de treball sobre l’ordenança a Sant Cugat, nosaltres
a contracor hem acceptat que s’estableixi un criteri de limitació de distància que acceptem i que
la majoria que estem acceptant i no s’ha resolt encara és que sigui de 250 metres dels CAP,
centres sanitaris i escoles. El cas concret d’aquest club cannàbic està molt més lluny de l’Arnau
Cadell i del CAP Valldoreix...això ja ho hem comentat abans penso.... Dir que per evitar
suspicàcies l’horari dels clubs cannàbics, per exemple, si ens posem a malpensar, s’obra fora
d’hores lectives i evidentment en qualsevol cas la canalla és major d’edat, perquè els menors
d’edat no poden accedir, no poden ser socis d’un club cannàbic. També està claríssim que en
un club cannàbic no es trafica perquè només es permet el consum a socis. Aquests es troben
en un espai adient i preparat. On una part els consumidors que sovint havien de comprar a
camells, que aquí a Valldoreix tenim camells, no els assenyalaré amb el dit però alguns potser
saben qui son, jo no consumeixo i ho dic obertament i no m’importa dir-ho, troben un espai
adequat reduït a la conflictivitat social i a la delinqüència associada. Ens trobem que a l’escala
de l’Estació de ferrocarrils, que donen a Sant Cebrià, més d’una vegada hem trobat persones
fumant allà, i hem trobat alguna vegada algun camell venent allà. Tothom que passa per la
zona alguna vegada ho deu haver vist. Els espais com el club cannàbic serveixen, entre d’altres,
proporcionar a les persones un espai adient. I el més important de tot és que ningú se n’havia
donat compte i com deia en el seu article en Noël i que jo subscribeixo, funcionava de forma
correcte, feia la seva funció, que fins i tot podia ser pal·liativa per persones malaltes de càncer,
fibromialgia etc, i ningú se n’havia donat compte i feia la seva funció. No entenem el fruit de
“posar-se la tirita abans de fer-se la ferida” –frase del Cuní, que no hauria de ser el meu
referent, però que m’agrada molt-. Gràcies.
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyor Margineda. Després si es
queixen que les actes trigan molt en arribar, tenen una explicació. Perquè tot això ho ha de
traduir la persona que transcriu les actes.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Primer, aquí ningú vol criminalitzar res. Trobo que la
funció dels clubs de cànnabis és la que és i perquè n’hi hagi un, tres o trenta-tres, ningú ha
d’espantar-se i posar-se les mans al cap ni res. Està posant en mi unes paraules i un criteri que
jo no he posat. No és el que vull dir en aquesta moció. Respecte al punt dos quan dic que no sé
amb quin criteri, és perquè no sé realment amb quin criteri o el perquè s’ha donat, no és
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un comentari en contra del perquè s’ha donat amb aquell criteri o amb un altre, sinó perquè no
sé amb quin criteri s’ha donat. I respecte a la regulació que ha dit vostè, efectivament és la
regulació que surt de la Generalitat de Catalunya i el que diu és que “per orientar a les
associacions i als ajuntaments” com han d’anar funcionant i com han de ser. Vull dir que és una
ajuda que donen per a que cada ajuntament faci les seves ordenances o les seves regulacions.
Exacte, són uns criteris, anem a posar-los damunt la taula, anem a estudiar-los i anem a fer
l’ordenança. No estic dient això, sinó estic dient que els grups municipals de l’Ajuntament de
Sant Cugat entre els quals està el seu, doncs anem a seguir la pauta que estan seguint ells per
implementar aquí aquesta ordenança amb les variacions que sigui necessàries o que haguem
de fer. I no estic criminalitzant a ningú ni res, i tant de bo, fan una tasca important, i jo tinc
coneixement de persones que han tingut una operació als ulls i han necessitat aquest tipus de
pal·liatiu per a poder superar una sèrie de crisis amb aquesta malaltia. Trobo que és normal
que hi sigui i que no em poso en contra d’això.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: No sé si podré aportar alguna cosa més. Després ja farem dels
comentaris de l’article, però primer anem al que ens ocupa que és la moció en sí, i amb la qual
sap que hi estic frontalment en contra, vostè podrà dir el que vulgui i podrà anar per endavant
l’amistat i el respecte que ens tenim, però per mi aquesta moció és la típica moció que l’únic
que busca és la controvèrsia perquè no hi ha cap motiu per regular això a Valldoreix a dia
d’avui. En qualsevol cas, fins i tot aniria més enllà, ja no només és controvèrsia, és seguidisme
de Sant Cugat. Amb lo que encara se’m fa pitjor, des del punt de vista de Valldoreix. Perquè és
el que han fet allà, vaig ho replico aquí sense que hi hagi necessitat perquè no hi ha conflicte. A
Sant Cugat hi va haver un conflicte i hi ha queixes, i amb aquestes queixes algú decideix donarli sortida. Jo i el meu partit a Sant Cugat també, no estem d’acord amb el que s’està fent, i el
meu partit també hi participa. I per tant quan vostè diu: no, si els de la CUP també hi estan
participant en aquest reglament. Esclar que hi estem participant tots en aquest reglament.
Només faltaria que a més a més quan s’ha de fer un reglament no hi participem tots. Perquè és
que al final, si fas un reglament que l’únic que és una eina per restringir que no es pugui fer en
lloc, tu el que estàs fent “de facto” és prohibir que hi hagi aquests tipus de centre i com ja han
explicat tots dos, aquests centres tenen la seva tasca que va més enllà de ser un espai lúdic.
Abans deien que s’havia atorgat una llicència, i fins ara el que es fa és una comunicació prèvia
perquè no es fan llicències, es fa una comunicació prèvia pel tipus d’activitat que és. I com molt
bé ha dit en Ferran, el que ens ocupa aquí a Valldoreix d’aquest centre, bàsicament.... –és que
acaba d’entrar una persona important i per això m’he despistat-, en aquests centres es
compleix precisament el que la Generalitat recomana. Per tant si tenim un centre que compleix
amb tot el que es recomana, i tot estaba funcionant bé, doncs simplement això l’únic que farà
és que ens haguem de posar a discutir sobre com hauran de ser a partir d’ara les
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distribucions per poder posar un centre o no posar un centre, o què fem o què deixem de fer.
Com que considero que hi ha problemes reals en el poble, que els hauríem d’afrontar, per a mi
això se’m fa una pèrdua de temps. Anant a l’article, a això de “quan vostè està sota una parada
de ciutadans doncs que hi pot haver algú que potser no sigui tot lo bon ciutadà que hauria de
ser o pertocaria, a vegades intentes creuar un pas de peatons i potser algú t’intenta atropellar.
Vull dir que no per ser, per creuar un pas de peatons ets pitjor persona, i no per ser de
Ciutadans ets pitjor persona. És que m’ha passat avui, sortint de l’Estació, que anava a creuar,
he agafat un tio que s’ha saltat el pas de peatons, li he dit que fas? I a sobre m’obre la finestra
i em diu: “que fas tu gilipollas!” Ara m’ha vingut al cap, t’insulten per ser de Ciutadans o per
intentar creuar un pas de peatons. Bàsicament gent desagradable n’hi ha a tot el món. Si vostè
pretén estigmatitzar que és de Ciutadans, ostres anem ben fotuts! Perquè el problema és que
en aquest país tots som lliures i vostè pot participar del partit que vostè cregui oportú i no seré
jo qui defensarà que algú la insulti per ser d’aquest partit, però se’m fa com molt agafat pels
pèls. En quan a la senyora Arrimadas em sembla que porta escorta com la majoria de caps de
cada un dels partits del Parlament i d’altre gent, però el que no es pot fer, és fer victimisme
com va fer ella, a la tele dient: “ya saben ustedes lo que pasa”. I per aquí venia el punt que jo
he posat en el meu article. Gràcies.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Comencem per la moció que és el que a mi m’interessa.
Quan dic que ho estan regulant a Sant Cugat, vostè pensi que potser surt a Sant Cugat una
regulació restrictiva, i els amos d’aquests negocis dels clubs de cànnabis, que se suposa són
gent mínimament intel·ligent, el que faran és buscar un emplaçament on sigui més fàcil
practicar o obrir el seu negoci –que no és negoci pròpiament dit- o club de cànnabis. Llavors
penso que començar a regular des d’aquí i torno a repetir-me un altre cop, per evitar mals
majors o coses que ja han passat a Sant Cugat penso que és intel·ligent, no són ganes de crear
controvèrsia ni ganes de posar-se en contra de ningú, ni ganes de fer aquestes coses que
m’està acusant. Segon, quan me diu que faig seguidisme de Sant Cugat, només haig d’agafar el
ple d’avui i veure les mocions que s’han presentat des d’Esquerra Republicana. Això també és
seguidisme de Sant Cugat? I no vull posar-me a dolentes, de veritat em sap greu aquest diàleg
que estem tenint perquè no m’agrada, però és així. I després que digui vostè a mi m’han
intentat –i no és victimisme perquè em dóna exactament el mateix-, realment m’han insultat
per ser de Ciutadans, no per voler creuar un carrer! I que intenti dir que les dues coses són les
mateixes, em sembla que és una mica....val m’és igual, anem a matar aquest tema...
SR. NOËL CLIMENT JURADO: No dic que creuar el carrer és el mateix que ser de Ciutadans,
el que estic dient és que gent desagradable n’hi ha a tot el món. Llavors ni és el mateix, ni
accepto, ni valoro positivament que ningú la insulti a vostè o a qui sigui, per pertànyer a un
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partit polític o per tenir les idees que vulguis, és això.
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Moltes gràcies i potser que passem al torn de
votacions d’aprovació de la moció, intentem ser lo més ràpids possibles perquè sinó a aquest
pas, podem sortir d’aquí a les tres de la matinada.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, , Ciutadans)
Vots en contra: 3 (CUP-PC; ERC-MÉS)
Abstencions: 0

B)
MOCIÓ DE C’S PER TANCAR EL PERÍMETRE DELS PARCS INFANTILS PÚBLICS
DE VALLDOREIX.
Atès que, a Valldoreix hi ha una quantitat important de parcs infantis públics.
Atès que, seguim tenint un problema amb la població de porcs senglars, i que en comptes de
solucionar-lo empitjora.
Atès que, no tenim que oblidar que la actuació dels senglars ve donada per la manca d’aliments
que pateixen, a causa de la súper població, i que l’ésser humà ha envaït el seu hàbitat natural.
Atès que, els nens utilitzen, pot ser no tant en aquesta època del any, però si a la primavera i
l’estiu, els diferents parcs infantils que tenim al territori.
Ates que, els senglars passen i embruten els parcs infantils, fet que suposa una greu manca
d’higiene.
Atès que, els gossos fan ús també d'aquests espais per passejar o fer les seves necessitats.
Atès que, protegir el perímetre dels parcs infantils reduiria els riscs dels nens, reduint la
possibilitat que els porcs senglar i les mascotes utilitzin i embrutin les zones reservades pel joc
dels nens, a més d’evitar que els petits surtin a zones amb trànsit de vehicles, facilitant la
vigilància per part dels seus pares o cuidadors.
Per tot això, es prega al Ple de l’EMD que aprovi el següent ACORD:
Protegir els perímetres dels parcs infantils públics de Valldoreix, amb tanques de fusta o d’altres
tipus d’acord amb l’entorn, per tal de reduir els riscs per als nens.
TORN DE PRESENTACIÓ I

INTERVENCIONS
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: La segona moció que es presenta des de Ciutadans és
per tancar el perímetre dels parcs infantils que hi ha a Valldoreix. És una moció fàcil perquè tots
sabem el problema que hi ha amb els porcs senglars, i que aquesta actuació dels porcs senglars
ve donada per la manca d’aliments que pateixen a causa de la superpoblació i l’ésser humà ha
envaït el seu hàbitat natural. Sabem que els nens –ara no perquè potser no és l’època-, però
tant a la primavera com a l’estiu ells fan ús dels parcs, i també sabem que hi ha molta gent
incívica que passeja els seus gossos, els deixa lliures i és incapaç d’evitar que vagin pel mig
d’aquests parcs, jo personalment visc davant d’un parc i sé que per la nit els porcs senglars
passin i es passegen per tot arreu i l’únic que estava demanant és més que res per un tema
bàsic que és la higiene, que els porcs senglars no puguéssin accedir a aquestes zones infantils,
que hi hagués una tanca d’acord amb el medi ambient, és a dir que no quedés malament i és
això el que es demana.
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda, en primer lloc
no creiem que sigui necessari això que demaneu, ni tampoc que sigui motiu d’una moció. Hi ha
parcs vallats a Valldoreix, els que tenen perill perquè hi ha vehicles circulant a velocitats
elevades pel costat, com poden ser el de la carretera de Vallvidrera, el del costat del CAP, que
està entre dos carrers. Si hi hagués algun altre parc amb cert perill, pel tema vehicles i tal,
suposo que el govern de l’EMD ja el tancaria en el seu moment. Si els porcs senglars entren, i
hi ha un problema amb els porcs senglars, doncs potser és el moment de regular el tema dels
porcs senglars i no tancar-los –és a dir tancar els nostres nens- en gàbies, que és el que una
mica si anem a tancar els parcs infantils perquè venen els porcs senglars....em sembla que
anem una mica equivocats, el que hem de fer és regular bé l’increment brutal d’aquests
animals. En l’últim punt que diu de l’exposició que diu: “per tal de reduir riscos pels nens”, ja
està bé de que assumim que els nens tenen riscos, i hi ha massa proteccionisme amb els nens,
i els nens no s’han d’escapar, som els pares que hem de vigilar i controlar. Això de tancar els
parcs perquè els nens no se m’escampin, doncs em sembla que tot plegat que no toca.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor Humet, senyor President. En principi jo no
estic parlant de gàbies ni vull tancar a ningú i no són gàbies sinó que són unes tanques de fusta
baixetes que els nens...pensi que aquí a Valldoreix, els parcs dels nens són grans i dubto que
tinguessin problemes d’estar tancats els nens. Segon, proteccionisme, potser si, vostè m’acusa
d’una cosa que potser sí és veritat. Que hi ha parcs que ja estan tancats per perill, sí també té
raó, hi ha parcs que estan tancats per perill. I ja està, que diu que no és una moció suficient i
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que no té pès per ser una moció, és una demanda, doncs jo penso que sí i per això l’he feta.
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Nosaltres des del grup de CiU-Actuem votarem
en contra d’aquesta moció, en part per l’exposició que ha fet com ha mencionat el Sr. Humet i
per moltes més coses, i podríem estar discutint moltes hores, i entenem que no és ben bé com
vostès ho plantegen si hi ha invasió dels porcs senglars, aquí sembla que digui que l’ésser humà
envaeix l’hàbitat natural del porc senglar, i caldria veure quin és. Vallar un parc, no és fàcil,
perquè dóna la sensació de ser una gàbia o una presó, per altre cantó, amb què el valles
perquè sigui invulnerable a un porc senglar has de fer una tanca molt a consciència perquè una
tanca de fusta, aquestes que estèticament pot ser acceptable, els porcs senglars se la
carreguen amb un cop de morro. No sé què passaria si algun dia entren els porcs senglars en
un lloc que hi ha una tanca i que no poden sortir i amb els nens a dins. Bé, entenem que si bé
és cert que un porc senglar pot entrar en un parc, entenem que el que fa el porc senglar és
buscar menjar i és més fàcil trobar-lo dins de la població que no en el bosc perquè com el porc
senglar no té depredadors, i amb aquesta discussió podem estar hores, i per no donar més
feina a la persona que transcriu les actes, diria que nosaltres votarem que no perquè no es pot
discutir amb els atesos que tenim aquí.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 1 (Ciutadans)
Vots en contra: 8 (CiU-Actuem, CUP-PC; ERC-MÉS)
Abstencions: 0
Decau la moció per 8 vots en contra i 1 vot a favor.

C)
Moció dels grups CUP-PC i ERC-MES , per contractar l’electricitat de les
instal.lacions municipals amb energia 100% renovable, de foment del canvi de
model energètic al Municipi i del lluita contra la pobresa energética.
Atès que l'actual model energètic basat en combustibles fòssils és insostenible i es fa necessari
caminar cap una model d’estalvi, d’eficiència, d’energies netes i d’autoconsum. El canvi de
model energètic en un país ric amb sol i amb vent no és una qüestió només de respecte al medi
ambient, sinó que també és una opció pel canvi del model productiu que ens permet no només
democratitzar l’accés i la producció de l’energia, sinó aconseguir que el model de societat sigui
més democràtic, sense el control i dirigisme de les grans corporacions amb ànim de lucre. A
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més, permet transitar cap a un model autosuficient, més intens en mà d’obra, i on la riquesa
que deriva de la producció d’energia està distribuïda.
Atès que les administracions públiques estan al servei de la ciutadania i, per tant, estan
obligades a implementar mesures per impulsar un model energètic renovable, eficient i a mans
de la població; afavorir el creixement d’una economia més social i solidària; i trencar l’oligopoli
energètic existent.
Atès que un pas important que es pot donar des de l'Ajuntament de la EMD de Valldoreix és
contractar els serveis energètics dels seus diferents equipaments municipals a una empresa que
compleixi amb tots aquests objectius.
Atès que a Catalunya hi ha la cooperativa sense ànim de lucre Som Energia. Som Energia va
néixer l’any 2010 a Girona amb l’objectiu de seguir les passes d'iniciatives com Ecopower
(Flandes), Enercoop (França) o Greenpeace Energy (Alemanya) i oferir als seus socis i sòcies la
possibilitat de consumir energia 100% renovable a un preu similar al d'electricitat convencional,
així com desenvolupar projectes rendibles d’energies renovables com ho són la fotovoltaica,
l’eòlica, biomassa, biogas i minihidràulica. A finals d'abril del 2016, la cooperativa superava els
25.000 socis i estava a prop dels 35.000 contractes de llum.
Atès que, actualment, Som Energia ja té 37 administracions sòcies i 49 administracions en són
clientes, entre els quals destaquen ajuntaments com el de Girona, Sant Celoni, Gualba, Els
Guiamets, etc.
Atès que Som Energia no només ofereix a les administracions una contractació d’electricitat
100% renovable, sinó que va més enllà i inclou aspectes per fomentar la formació i la
divulgació del canvi del model energètic actual i la participació en l’economia del bé comú entre
la població del municipi.
Atès que Som Energia no només és una companyia sense ànim de lucre sinó que disposa d’un
programa per lluitar contra la pobresa energètica, comprometent-se a no tallar la llum per
impagament a aquelles persones que pateixin pobresa energètica i porta a terme mesures per
fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica als seus usuaris i usuàries.
Atès que les cooperatives són empreses gestionades democràticament pels seus socis. Les
cooperatives aporten un valor afegit al sistema econòmic: creen ocupació estable i de qualitat i
permeten als ciutadans tenir una influència directa als assumptes del mercat que els afecten.
Per tot això, es proposen al PLE l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Abans de finals de 2016, (o quan s’acabi l’actual conveni) l'Ajuntament de l’EMD
s’associarà i contractarà el subministrament elèctric a la cooperativa de Som Energia.
SEGON.- ESTABLIR entre la empresa concessionària i l’ajuntament un acord per a fomentar la
formació i divulgació del canvi de model energètic. Com a part de l’acord s’estudiarà també com
fer front a situacions de pobresa energètica en11el camp domèstic.

TERCER.- L’Ajuntament, juntament amb Som Energia, impulsarà una campanya per informar a
la ciutadania de la conveniència i necessitat d'apostar decididament per un canvi de model
energètic basat en el consum d’energies 100% renovables.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Aquesta següent moció la
retirarem, la deixarem damunt la taula, que és per contractar l’electricitat que consumim els
centres públics de l’EMD a empreses que assegurin o garantitzin que l’energia és renovable.
Però a més a més, perquè ja està bé aquest model de gestió energètica que tenim en el nostre
país, que està dominat per les grans multinacionals, grans empreses que només busquen el
benefici i no en donar bon servei. I em refereixo a Endesa, Hiberdrola, etc.. i és que en els
petits municipis puguem començar una feina –si voleu-, que potser només és simbòlica però
que potser també pot ser didàctica a més a tota la població, que entre tots i poquet a poquet
aconseguim canviar aquest model energètic que tenim.
Aquesta moció queda retirada.
D)
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –
MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC - MES) DE LLUITA CONTRA LA SIDA I PER FER
FRONT A L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONAT A L’EPIDÈMIA DEL VIH.
ATÈS que els Països Catalans i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en la
defesa dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del VIH/SIDA i
l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament de les
persones.
ATÈS que en el cas de Catalunya aquest compromís s’ha demostrat en l’Estatut d’autonomia de
Catalunya del 2006; la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista; la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i diverses resolucions en el marc
dels drets sexuals i reproductius. La darrera, el passat juliol del 2015, va ser la Declaració en
favor dels Drets Sexuals i Reproductius en el marc del Objectius de Desenvolupament
Sostenible.
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ATÈS que les ciutats i les viles presenten un rol estratègic determinant en la lluita contra
aquesta malaltia i, per tant, cal impulsar mesures accelerades per tal d’acabar amb aquesta
epidèmia a les ciutats.
ATÈS que, segons la cimera que convocà l’Ajuntament de Paris al 2014 en motiu del Dia
Mundial contra la SIDA, s’identifiquen quatre línies de treball prioritàries per a les ciutats i viles:
a)Millorar la detecció del VIH i de les infeccions de transmissió sexual (ITS), especialment en les
poblacions de més al risc i els col·lectius de major vulnerabilitat per les situacions de desigualtat
que pateixen; b) Lluitar contra l’estigma i la discriminació de qualsevol tipus per raó de la
infecció per VIH; c) Treballar perquè totes les persones tinguin ple accés al sistema sanitari
públic, especialment per les persones amb risc elevat d’infecció o amb infecció documentada i
per als col·lectius més vulnerables, independentment de la seva condició d’assegurades o
beneficiàries del Sistema Nacional de Salut; i d) Garantir l’educació en la salut i la promoció de
la salut sexual, incloent-hi la reducció de danys des d’una perspectiva de drets i per tant,
abordant els factors que fan que les persones siguin més vulnerables al VIH. Millorar
l’apoderament de les persones positives per VIH o d’altres infeccions de transmissió sexual i del
seu entorn immediat.
ATÈS que segons l’Informe anual del 2015 del Centre d’estudis epidemiològics sobre les
infeccions de transmissió sexual i Sida de Catalunya durant el 2015, es van detectar 634 casos
nous de VIH a Catalunya, el 89% d’homes i l’11% de dones. Pel que fa a la malaltia de la Sida,
el 2015, s’han registrat 116 casos nous de la malaltia a Catalunya. El nombre de casos es va
mantenir estable entre 2006 i 2013 i, enter 2014 i 2015, ha disminuït un 20%.
ATÈS que malgrat que la detecció tardana del VIH s’ha reduït en els darrers anys, d’acord amb
dades de la Creu Roja, el virus del VIH encara es detecta tard en prop de la meitat dels casos
als Països Catalans.
ATÈS que el passat 6 de març de 2014 el Parlament de Catalunya, amb el suport unànime tots
els grups polítics, va aprovar l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a Catalunya i
contra l’estigma relacionat impulsat coordinadament amb el teixit associatiu de Catalunya en
l’àmbit el VIH/sida i, en concret, pel Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària d’ONG-SIDA
de Catalunya que aglutina 24 entitats de tot el territori català- que aquest acord va suposar un
fet històric que s’havia de materialitzar com un instrument de futur orientat a mantenir el
lideratge de Catalunya respecte a les polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, a la vegada
que garantia un model d’abordatge comunitari basat en l’expertesa, l’experiència i la qualitat.
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ATÈS que dos anys més tard de l’aprovació de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del
VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat, encara calen esforços per seguir impulsant-lo,
especialment amb referencia al Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen
amb el VIH, l’objectiu general del qual ha de ser eliminar l’estigma i la discriminació associada
al VIH i a la sida a Catalunya.
ATÈS que el Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH, segons
l’Acord nacional per a fer front a l’estigma relacionat, ha d’incloure, com a mínim, fomentar un
canvi en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; vigilar les
situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots el serveis, prestacions i recursos;
facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius de les persones que viuen amb el VIH, i
promoure i posar en pràctica la Recomanació 200 de l’Organització Internacional del Treball
sobre el VIH/sida i el món del treball.
ATÈS que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel VIH podria ser
l’obstacle més gran al qual s’han afrontar les persones, les comunitats, els polítics i els líders
religiosos que treballen en la resposta al VIH. Un esforç important contra l’estigma no només
millorarà la qualitat de viada de les persones infectades pel VIH i de les persones vulnerables a
la infecció, sinó que ho farà a gran escala per fer front a l’epidèmia.
ATÈS que la resposa a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix la implicació de
tots els actors i agents posibles.
ATESA la necessitat d’implicació i suport institucional per actuar davant la pandèmia del
VIH/sida i suport institucional per actuar davant la pandèmia del VIH/SIDA i l’abandonament i
deixadesa en les mesures de sensibilització i prevenció del VIH/sida per part de l’EMD de
Valldoreix així com per a la no discriminació i estigmatització de les persones amb VIH/ sida.
ATÈS que cal incidir en l’adopció de conductes més sanes i responsables i assolir que el jovent
valldoreixenc vegi en el preservatius els anticonceptius de referencia en tant que són els únics
que redueixen els embarassos no desitjats i les infeccions de transmissió sexual.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC –MES sol·licita al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix
adopti els següents ACORDS:
PRIMER.- Reivindicar cada any l’1 de desembre, dia mundial de lluita contra la sida, col·locant
un llaç vermell a la façana de l’EMD.
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SEGON.- Reforçar les accions i els programes d’educació sexual i els programes de promoció de
la salut sexual i de prevenció i informació sobre les malalties de transmissió sexuals i
especialment de prevenció del VIH al centre d’educació secundària Arnau Cadell i garantir que
s’hi doni tota la informació adequada contra l’estigma i la discriminació relacionats al VIH/sida.
TERCER.- Fomentar l’ús del preservatiu a Valldoreix, estudiar la viabilitat d’instal·lar maquines
expenedores de preservatius al centre d’educació secundària Arnau Cadell, instal·lar-les en cas
que sigui possible, i garantir punts d’accés gratuït als preservatius especialment per al jovent.
QUART.- Impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast per tal de lluitar
contra el VIH a Valldoreix fent especial èmfasi en la detecció, en la lluita contra la discriminació,
en l’empoderament de les persones i en l’adopció de mesures per evitar l’exclusió de l’accés al
sistema sanitari públic.
CINQUÈ.- El suport explícit de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix a tots aquells
agents i entitats que treballen en la lluita contra el VIH/sida. Garantir l’educació en la salut i la
promoció de la salut sexual, incloent-hi la reducció de danys des d’una perspectiva de drets i
per tant, abordant els factors que fan que les persones siguin més vulnerables al VIH.
SISÉ.- Impulsar conjuntament amb el govern de la Generalitat de Catalunya el Pacta Social
contra la Discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l’objectiu general d’aquest sigui
eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya. Contribuir, des de
l’EMD de Valldoreix, a participar-hi i desenvolupar-lo per tal que esdevingui una eina real des
d’on les EMD, els municipis i altres administracions puguin treballar contra l’estigma i la
discriminació en el seu àmbit competencial.
VUITÉ.- Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els serveis
oferts, vetllant perquè no es produeixin situació de discriminació en el marc de les seves
competències, així com en les empreses i organitzacions on el govern municipal tingui
representació.
NOVÈ.- Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les diades
commemoratives de la vila, com a compromís ferm per fer front a l’estigma i la discriminació
relacionats al VIH /sida.
DESÉ.- Col·laborar amb les entitats sense

ànim de lucre que treballen en l’àmbit del
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VIH/sida als Països Catalans des d’una perspectiva comunitària i, en concret, amb el Comitè 1r
de Desembre com a plataforma unitària d’entitats en l’àmbit del VIH/ sida a Catalunya, donant
el suport necessari en la difusió de les seves tasques i activitats.
ONZÈ.- Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut, Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), als Grups Parlamentaris del
Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’Ajuntament de Sant
Cugat i a l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1r de Desembre, coma a plataforma
unitària d’ONG-SIDA de Catalunya, al Centre d’Estudis Epidemiològic sobre el VIH/sida de
Catalunya (CEESCAT), a l’associació gais positius i a la creu Roja Sant Cugat – Rubí – Valldoreix.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Aquesta moció, els companys de Convergència i Unió, m’han
dit que si la retiràvem i la tractàvem una mica més podíem arribar a algun tipus d’acord i per
tant de moment la deixarem damunt la taula, per tractar-la conjuntament, aviam si la podem
presentar d’aquí a un parell de mesos en el proper ple. Tot i així, com que hi ha un dels acords
que no es podria fer si no ho acordéssim aquí, hem acordat –valgui la redundància-, que el
primer acord, que diu: Reivindicar cada any l’1 de desembre, dia mundial de lluita contra la
sida, col·locant un llaç vermell a la façana de l’EMD, sembla que hi estaríem d’acord i ho faríem
ja aquest any, i que ja mirarem a partir dels propers anys quina és la manera de fer-ho.
Gràcies.

E)
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –
MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER DECLARAR VALLDOREIX TERRITORI DE
CULTURA DE PAU I LLIURE DE PRÀCTIQUES MILITARS I DE REBUIG A LES
PRÀCTIQUES MILITARS AL PARC NATURAL DE COLLSEROLA.
Atès que el militarisme viola sistemàticament els drets humans en tant que mata, atemoreix i
tortura a persones i encarna valors com ara l’obediència cega, el masclisme, la dominació,
l’autoritarisme, el patriotisme i anul·la els valors de la pau, empatia i solidaritat.
Ates que el militarisme mou gran part de l’economia mundial i que destina quantitats ingents de
l’erari públic a fer la guerra.
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Atès que els exèrcits estan al servei de la classe social dominant i dels països rics davant dels
pobres, convertint-se en sostenidors de situacions injustes.
Atès que d’acord amb dades del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la despesa militar anual a
l’Estat espanyol està al voltant del 17.500 milions d’euros, gairebé 50 milions d’euros diaris.
Atès que el Regiment de Muntanya de la Caserna del Bruc de Barcelona realitza maniobres
militars al Parc de Collserola regularment, concretament al Parc de l’Oreneta, al Peu del
Funicular, a Font del Bacallà, a Vallvidrera i a les Planes.
Atès que el Parc de Collserola hi ha fins a tretze centres educatius i és un espai de lleure per a
moltes persones i, per tant, conviu amb les maniobres militars amb el risc de normalització del
militarisme que comporta.
Atès que el Ple municipal de Sant Cugat va aprovar el 10 d’octubre de 2016 la moció del grup
municipal ERC – MES, per demanar que es declari el Parc Natural de Collserola lliure de
practiques i exercicis militars.
Atès que el Consorci del Parc Natural de Collserola va aprovar el 20 de juny de 2016 una
resolució de rebuig i supressió de les activitats militars al Parc de Collserola.
Atès que malgrat el compromís del nostre municipi i del Consorci del Parc Natural de Collserola,
el passat dijous, 1 de setembre, tal com va informar el Ministeri d’Interior, efectius del
Regimiento de Cazadores de Montaña Arapiles 62 van tornar a realitzar practiques militars al
Parc Natural de Collserola.
Atès que el 13 de març de 2012 la Comissió de Defensa del Congrés dels Diputats va rebutjar
realitzar les modificacions legals oportunes per tal que les maniobres militars hagin de comptar
amb l’autorització de la població on es desenvolupen.
Atès que el passat 5 d’octubre la Ministra de Defensa Maria Dolores de Cospedal ha posat un
contenciós- administratiu al Consorci de Collserola per aprovar la resolució de l’atès 8.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC – MES sol·licita al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix
adopti els següents:
PRIMER.-

Declarar

Valldoreix

territori

de

Cultura de Pau i lliure de practiques militars.
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SEGON.- Fomentar la cultura de la pau, difondre i donar suport a totes les iniciatives en suport
al foment de la pau, el desarmament i la fi dels conflictes armats, la convivència pacífica i la no
violència.
TERCER.- Rebutjar les practiques militars al Parc Natural de Collserola i donar suport al Consorci
del Parc Natural de Collserola en totes les actuacions que emprengui per no permetre més
practiques militars al Parc Natural de Collserola.
QUART.- Instar al Congrés dels Diputats i al Senat, mentre el Parlament de Catalunya no
ostentin les competències en matèria de defensa, que realitzin les modificacions legals
oportunes per tal que les maniobres militars hagin de comptar amb l’autorització de la població
on es desenvolupen.
CINQUÈ.- Rebutjar el contenciós-administratiu que va posar la Ministra de Defensa Maria
Dolores de Cospedal el passat 5 d’octubre al Consorci de Collserola.
SISÉ.- Comunicar el contingut d’aquesta moció i dels seus acords al Col·lectiu Antimilitarista de
Sant Cugat, la Universitat Internacional de la Pau, el Consorci del Parc Natural de Collserola,
Centre Delàs d’Estudis per la Pau, els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, el
Ministeri de Defensa espanyol i els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Aquesta moció va en la línia de declarar Valldoreix territori de
cultura de pau i lliure de pràctiques militars i de rebuig a les pràctiques militars al Parc Natural
de Collserola. És una mica llarga, em sap greu, però crec que és important que fem esment de
tot el que es diu. Llegeix la moció.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies President, gràcies senyor Climent. Benvolguts,
benvolgudes, no estem encantats d’haver d’aprovar i de votar de nou aquesta moció. No
perquè la presenti Esquerra sinó pel fet que és llastimós que haguem de fer tots plegats
mocions recordatoris de temes recurrents que com a nació hauríem de tenir clar, s’han de
resoldre de forma expeditiva. Que sense desobediència a les lleis estatals com les que imposen
maniobres militars en el nostre parc metropolità, hauríem de seguir fent mocions com aquestes,
tipus brindis al sol, exclamar-nos airadament i veure després com diria el Mohamed Jordi, se’ns
pixen a la cara o a la boca, em sembla que diu. Al 2011 la CUP va presentar al consistori
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de Sant Cugat una moció similar avalada per les persones del CAS de Sant Cugat, es va aprovar
i ha passat el temps i seguim veient com militars armats, juguen a quelcom que no és un joc,
fem pràctiques per ser eficients matant. No fan esport, no cacen, s’entretenen en el que és
l’expressió màxima de la violència que ens acosta a la irracionalitat més primitiva. I és que ens
els dèficits de la qualitat democràtica de l’estat espanyol, on la separació de poders cada
vegada és més tènue, defensa abans l’interès del poderós que el de la ciutadania i les nostres
protestes al respecte d’aquests temes, sempre queden penjades d’un fil i desapareixen. Com va
dir l’altre dia el nostre company i amic, en Ramon Piqué, al Ple de l’Ajuntament, la CUP-PC
apostem per una societat desmilitaritzada i no té cabuda destinar ni un sol euro a les indústries
de la violència ni ser corresponsables d’una herència enverinada que es perpetua i
retroalimenta. Aprofitant la moció presentada pel company Noël, fem una crida a la tolerància
zero per donar suport a les indústries armamentístiques. També volem convidar als veïns i a les
veïnes de Valldoreix a fer una ullada als informes de la ONG Banca Armada,
www.bancaarmada.org, que denuncien el paper de la banca espanyola i catalana en la indústria
de les armes, mentre hipòcritament es dediquen en paral·lel a fer obra social. Sobre el
contenciós administratiu que l’estat interposa al Parc de Collserola i a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, afegirem que és una prova més de l’abisme que s’està obrint entre l’anomenat
imperi de la llei i una justícia equitativa i popular com hauria de ser. Moltes gràcies i
naturalment votarem a favor.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President, bona tarda un altre cop, tal
com me la vaig llegir tenia tantes coses a dir, però em sembla que els meus a Sant Cugat ja
van dir el que s’havia de dir, i dir alguna cosa més no ho trobo oportú. Però haig de dir des
d’aquí que votaré en contra perquè és un altre cop el mateix. Presentar aquesta sèrie de
mocions aquí al Ple de l’EMD jo és que no li trobo el què, penso que hem de treballar més pel
poble, que està molt bé que facin això, jo no ho faré, però està molt bé, i penso que s’ha de
treballar més el poble i no puc estar de dir que si tinguéssim un exèrcit català, vostè els deixaria
tirar tiros, bombes i anar amb canons per aquí? Val, val, doncs ja està, votaré en contra.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Bàsicament si depengués de mi no hi hauria exèrcit català
tampoc.
BERNAT GISBERT RIBA: Si el President em cedeix la paraula, simplement dir que nosaltres
donem suport a la moció que ha presentat ERC i que ens sembla una bona moció i que
subscrivim la majoria de coses que han dit des de CUP-PC. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
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Vots a favor: 8 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MÉS)
Vots en contra: 1 (Ciutadans)
Abstencions: 0

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A
9.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2016 FINS EL DIA 31 D’OCTUBRE 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 setembre de 2016 fins a 31 d’octubre de 2016:
-

Decret núm. 550/16, de data 5 de setembre de 2016, mitjançant el qual s’aprova
l’expedient de contractació de les obres de subministrament i instal·lació de noves
marquesines per al servei de transport urbà en autobús, la seva despesa i s’aproven els
plecs tècnics i administratius que han de regir el concurs.

-

Decret núm. 560/16, de data 12 de setembre de 2016, mitjançant el qual s’adjudica el
contracte menor consistent en el subministrament de dos mòduls prefabricats per a usos
polivalents a ALQUIBALAT SL pel preu de 12.430,72 euros més IVA.

-

Decret núm. 565/16, de data 13 de setembre de 2016, d’adhesió a la tercera pròrroga de
l’Acord marc de subministrament d’energia destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci Català pel Desenvolupament Local per un termini de nou mesos.

-

Decret núm. 575, de data 15 de setembre de 2016, d’adhesió a la pròrroga de l’Acord
marc de subministrament de gas natural destinat a les entitats locals de Catalunya, per
un termini de dotze mesos.

-

Decret núm. 625/16, de data 30 de setembre de 2016 mitjançant el qual s’aprova
l’expedient de contractació de les obres del projecte de millora de l’accessibilitat de
l’avinguda Mas Fuster entre carretera de la Floresta i carrer de la Pau, la seva despesa i
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s’aproven els plecs tècnics i administratius que han de regir el concurs.
-

Decret núm. 643/16, de data 6 d’octubre de 2016 mitjançant el qual s’aprova l’expedient
de contractació de servei per a la redacció d’auditoria energètica i tècnica de l’enllumenat
públic de Valldoreix, la despesa i s’aproven els plecs tècnics i administratius que han de
regir el concurs.

-

Decret núm. 649/16, de data 7 d’octubre de 2016 mitjançant el qual es declara vàlida la
licitació i s’adjudica el contracte d’instal·lació de les marquesines per al servei de
transport urbà per l’EMD de Valldoreix a PROSEÑAL SLU per un import de 41.164,00
euros més IVA.

-

Decret núm. 674/16, de data 21 d’octubre de 2016 mitjançant el qual s’adjudica el
concurs per la instal·lació de les marquesines per al servei de transport urbà per l’EMD
de Valldoreix a MICROARQUITECTURA SL, per un import de 49.504,00 euros més IVA,
atès que l’empresa adjudicatària en virtut del Decret 649/16 va presentar renuncia.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix la dació de compte dels Decrets de quantia
superior a 9.000€.

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 10/2016
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 10/2016 amb càrrec a
baixes per transferència i a romanent de tresoreria, següent:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS (10/16)
INGRESSOS
GENERACIÓ DE
CRÈDITS

CRÈDIT INICIAL I
MODIFICAT
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SUPLEMENT

TOTAL

CAPÍTOL 8
ROMANENT DE
TRESORERIA
87000

Romanent de
tresoreria
TOTAL CAPITOL 8

186.144,14
186.144,14

BAIXES PRESSUPOST
DE DESPESES
CRÈDIT INICIAL I
MODIFICAT

CAPITOL 2
19-170-227.99
09-165-221.00

Activitats Medi
ambient
Energia Enllumenat
Public
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 7
07-1532-762.00

236.917,15

Ajuntament Sant
Cugat ocupació
renda minima
inserció
TOTAL CAPITOL 4

Capella Sant Joan
TOTAL CAPIROL 7

03-323-221.05

30.000,00

3.000,00
206.917,15

BAIXA

TOTAL

7.140,00
7.140,00

0,00
7.140,00

CRÈDIT INICIAL I
MODIFICAT
61.673,79

TOTAL BAIXES
TOTAL
FINANÇAMENT
CAPITOL 2 COMPRA
BENS CORRENTS I
SERVEIS

9.000,00

TOTAL

39.000,00
CRÈDIT INICIAL I
MODIFICAT

CAPITOL 4

10-943-470.00

12.000,00

BAIXA

BAIXA
16.000,00
16.000,00

TOTAL
45.673,79

62.140,00
248.284,14

CRÈDIT INICIAL I
MODIFICAT

SUPLEMENT

TOTAL

72.000,00

3.000,00

75.000,00

Menjador Escola
Bressol
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08-1532-221.11

08-1532-227.99
02-312-226.09

Reparacions
maquines Brigada
Contracte
manteniment
clavegueram i
correctiu
Servei preventiu
Creu Roja
TOTAL CAPITOL 2

CAPITOL 6
INVERSIONS REALS
07-151-600.01
08-153-635.00
08-1532-622.01
08-165-619.00
04-323-633.00

30.103,46

10.000,00

40.103,46

74.681,29

15.000,00

89.681,29

4.000,00

600,00
28.600,00

4.600,00

CRÈDIT INICIAL I
MODIFICAT

SUPLEMENT

TOTAL

0,00

200.000,00

200.000,00

0,00
4.729,12
0,00

1.646,81
664,53
4.000,00

1.646,81
5.393,65
4.000,00

186.081,52

13.372,80
219.684,14

199.454,32

Expropiació terreny
Ptge Can Bort
Compra bancs per
carrers
InversioNau Brigada
Compra Nadalencs
Caldera Escola F.
Clua
TOTAL CAPÍTOL 6

TOTAL SUPLEMENT

248.284,14

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: Llegeix i presenta la proposta d’acord de la modificació
de crèdits número 10 del pressupost 2016.
SR.

FRANCESC

XAVIER

HUMET

CIENFUEGOS-JOVELLANOS:
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Simplement

amb el tema de la caldera de l’escola Ferran Clua, els vam demanar com que l’obra no està
acabada ni rebuda i hi ha tot aquest tema dels problemes del circuit, demaneu o mireu si es pot
demanar la subvenció del I10 a l’ICAEN, que subvenciona per energies renovables, que
benvinguda sigui la caldera de biomassa i que hi ha subvencions i podia ser un estalvi
important.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Prenc nota.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (CUP-PC, ERC-MÉS)

5.-APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS PER
LA GESTIÓ ORDINÀRIA DE CAN MONMANY.
Atès que l’EMD de Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès són propietaris proindivís
de la Masia de Can Monmany, i que s’ha de regular la seva gestió ordinària.
Atès que en data 31 d’octubre de 2012 es va signar un conveni per a la Gestió de les finques de
Can Monmany entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix, que s’ha de
modificar per adaptar-lo a les noves circumstàncies.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR el següent Conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per a la
gestió ordinària de la finca de Can Monmany:

ANTECEDENTS

1. En data 29 de març de 2012 se signà el document de cessió de les finques del sector de Can
Monmany, entre l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el President de l’EMD
de Valldoreix, en la seva qualitat d’adquirents per meitat indivisa, i el titular dominical i
registral de dites finques, ERIDE 2005, S.L., representada pel Sr. Albert Baltasar i
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Ras, corresponents a les registrals números 58.184 (part segregada de la número 11.904) i
531 del Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, i registrals números 792 i 14 del
Registre de la Propietat de Sant Feliu del Llobregat, portant causa dita actuació en el
compliment del conveni urbanístic de data 30 de gener de 2006. Dit document de cessió fou
aprovat, respectivament, en els seus propis termes, contingut i abast, per l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, en sessió plenària ordinària celebrada en data 16 d’abril de 2012, i
per la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, en sessió plenària ordinària celebrada en data
24 de maig de 2012.
Així mateix, en data 31 d’octubre de 2012 es va procedir a la signatura del conveni per a la
gestió de les finques de Can Monmany entre l’Ajuntament d Sant Cugat i l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, conveni que es va prorrogar per dos anys més, quedant
sense efecte el proper 31 d’octubre de 2016.

2. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix són titulars en ple domini per
meitat indivisa de les següents finques:
Finca registral
58.184
531
792
14
Total

Superfície registral
46.530,00
181.167,76
70.491,00
19.586,00
318.074,76 m2

Superfície real
522.055,00
206.714,00
63.335,00
19.210,00
825.458,14 m2

La finca número 531 inclou el conjunt d’edificacions de la masia de Can Monmany, amb una
superfície construïda, aproximada, de 4.446 m2.
3. En l’actualitat, a les finques expressades hi ha els següents ocupants:

-

Els Srs. Victor Gassó Benito, Maria Gracia Soler Molinas i Gemma Gassó Soler, hi
resideixen en virtut del Conveni urbanístic de data 30-1-2006.
El Sr. Juan Antonio Soler Molinas hi resideix, sense contracte escrit.
El fill del Sr. Santiago Soler Molinas, Nestor Soler Barreto, hi resideix, sense contracte
escrit, i actualment no paga cap
quantitat econòmica mensual.
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-

El Sr. Kevin David Fischer Sabria té arrendada la parcel·la 1 del polígon 21 (recintes
SIGPAC 1, 6, 9, 11 i 13) pel termini de 7 anys en virtut del contracte d’arrendament
rústic signat en data 1-8-2010, i pagant un arrendament anual.

Els ingressos anuals previstos són els següents:
Renda
Arrendament
Sr. Kevin David Fischer Sabria
TOTAL INGRESSOS

Import anual

20 €/any

20 €
20 €

També s’obtenen ingressos quan s’arrenda la Masia per filmacions de pel·lícules o espots
publicitaris.
4. Actualment, existeixen una sèrie de subministraments comuns i contractes de manteniment,
amb les següents despeses estimades:
Estimació
Comptador elèctric
núm. 03120931
Comptador elèctric
núm. 5353743
Comptador aigua
núm. 8TC059064
Manteniment extintors
núm. contracte 02592
TOTAL DESPESES

Import anual

15 €/mes

180 €

700 €/2mesos

4.200 €

1.500 €/trim.

6.000 €

400 €/any

400 €
10.780 €

La part de despeses no repercutides als propietaris haurà de ser assumida per la propietat en
els termes que es pacten en el present conveni.
Essent voluntat de les parts signants regular la gestió i manteniment de els finques de la seva
co-titularitat, en base als antecedents exposats, les compareixents
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CONVENEN I PACTEN:
PRIMER.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès delega a l’EMD de Valldoreix la gestió
ordinària de les finques agrícoles, forestals i conjunt edificatori de l’heretat de Can Monmany
contemplades en el present document, en tant en quant no es creï, mitjançant el procediment
administratiu pertinent, l’entitat jurídica que haurà de gestionar definitivament dites propietats,
per un termini màxim de quatre anys, prorrogable a 4 anys més, de conformitat amb l’article 49
de la llei 40/2015 de règim jurídic del Sector Públic.
S’exclou expressament de l’àmbit del present conveni la gestió dels terrenys forestals cedits al
Parc de Collserola.
S’exclou també el contracte de serveis que haurà de licitar l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès, per a la gestió agrícola i per les activitats educatives de la finca del Monmany. En aquest
cas és l’EMD de Valldoreix que delega a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per el control i
seguiment d’aquest contracte, amb la col·laboració de l’EMD, i sens perjudici d’allò establert en
el plec de condicions que reguli la contractació d’aquest servei.
En conseqüència, correspondrà a l’EMD l’impuls i execució dels actes de gestió ordinària i
manteniment de les finques expressades, sens perjudici de les competències i fiscalització
prèvia atribuïdes a les Comissions establertes al Pacte Sisè.
Ambdues administracions públiques es faculten mútuament per tal de dur a terme les
licitacions públiques que corresponguin per a la gestió, administració i explotació de les finques
objecte del present conveni, sens perjudici de els facultats de fiscalització prèvia de la Comissió
de Seguiment i Estudi a que es refereix el Pacte Sisè i concordants.
SEGON.- Ambdues administracions com a propietàries de la meitat indivisa de totes les finques
respondran conjuntament a parts iguals de les despeses de corresponguin per a la gestió i
manteniment de les finques objecte del present conveni i seran receptores, també a parts
iguals, de qualsevol activitat o acció de foment que es promogui per a tal finalitat i procedent
de qualsevol administració pública.
Així mateix, respondran amb el mateix percentatge i condicions de les inversions que es
realitzin en les finques objecte del conveni.
En aquest sentit i essent co-responsables dels

eventuals danys que es poguessin ocasionar a
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tercers, ambdues administracions s’obliguen a satisfer, en els termes expressats, la quota que
en resulti de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil i de l’edifici i instal·lacions, que ha
d’assolir l’àmbit de l’heretat de Can Monmany.
L’EMD de Valldoreix té contractada una pòlissa d’assegurança de l’edifici i instal·lacions de Can
Monmany, com a prenedor de l’assegurança, però en la que consta la propietat d’ambdues
administracions, els costos de la qual s’inclouen en les despeses ordinàries a pagar el 50 per
cent cada Administració.
TERCER.- L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix procedirà a l’apertura d’un compte
corrent amb entitat bancària per a poder cobrar els ingressos i efectuar les despeses
corresponents i derivades del conjunt edificatori i finques registrals de l’heretat de Can
Monmany.
QUART.- Ambdues administracions hauran de consignar una partida en el pressupost per
atendre les despeses de manteniment periòdic (neteja), vigilància, manteniment preventiu i
correctiu amb les seves despeses inherents d’inversió. A l´inici de cada exercici, l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès lliurarà una bestreta a l’EMD de Valldoreix, per un import xifrat en la
meitat de la quantitat que s´hagi previst com a despesa pel manteniment i inversió de l’edifici.
CINQUÈ.- L’EMD de Valldoreix haurà de presentar el tercer mes de cada any el resultat de la
liquidació de l’exercici de l’any anterior, el qual es repartiran ambdues administracions al 50%,
aportant en conseqüència i prèviament, la documentació bancària acreditativa de les diverses
actuacions econòmiques i apunts comptables derivats del compte corrent referit en el punt
tercer anterior.
SISÈ.- Als efectes d’execució, control i seguiment del present conveni es crea una Comissió de
Seguiment i Estudi per a la gestió ordinària de la finca agrícola i forestal.
A més de les funcions encomanades en aquest pacte, la Comissió de Seguiment i estudi tindrà
el caràcter consultiu de forma preceptiva respecte de les possibles accions i/o canvis a
desenvolupar en la propietat compartida. En aquest sentit qualsevol aprovació de despesa o
actuació a realitzar requerirà el seu dictamen previ favorable.
6.1. La Comissió de Seguiment i Estudi estarà integrada pels següents nou membres:


El vocal de medi ambient de

l’EMD
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de

Valldoreix,

Sr.










Joaquim Castelló, que actuarà com a President de la Comissió, sense que
gaudeixi de vot qualificat.
La secretària-interventora de l’EMD de Valldoreix, Sra. Concepció Foraster i
Arespacochaga
El cap d’urbanisme i mobilitat de l’EMD de Valldoreix, Sr. Miquel Diez Folch.
La tècnica de medi ambient de l’EMD de Valldoreix, Laura Suari
El sots director de Districtes, de l´Àmbit de Gerència de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, Sr. Francesc Serra
La sots directora de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, la
Sra. Marina Casals.
La Cap Secció de Qualitat i Planificació Ambiental de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, la Sra. Gemma Lopez.
El Coordinador Jurídic de l’Àmbit d’Urbanisme i Projectes de l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès, Sr. Francesc Palau
El tècnic administratiu de l’EMD de Valldoreix, Juanjo Cortés, que actuarà com
a Secretari de la Comissió, amb veu i sense vot.

Cada administració podrà nomenar un substitut de cada un d’aquests membres.
6.2. Són funcions de la Comissió de Seguiment i Estudi, i sense perjudici d’altres
complementàries que se li puguin atribuir, les següents:
1.- Debatre les propostes elevades per part del grup de treball tècnic.
2.- Realitzar el seguiment de les actuacions de gestió ordinària i d’inversió
3.- Elaborar propostes de futurs usos d’equipament i fórmules de gestió.
4.- Aprovar les propostes d’actuacions de manteniment i rehabilitació de l’edificació i del
conjunt de la finca presentades pel grup tècnic de treball.
6.3. La Comissió de Seguiment i Estudi es reunirà amb una periodicitat mensual amb caràcter
ordinari i, amb caràcter extraordinari, sempre que ho consideri el seu President.
6.4. El grup de treball tècnic de gestió ordinària estarà integrada pels tècnics municipals
implicats de l’EMD de Valldoreix i de l’Ajuntament de Sant Cugat.
Per cada inversió ambdues administracions nomenaran un mínim d’un tècnic que formi part del
grup de treball.
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6.5. El grup de treball tècnic executarà les decisions de la Comissió de Seguiment i Estudi i
tindrà les següents funcions:
1.- Executar les actuacions acordades en la Comissió de Seguiment i Estudi.
2.- Elaborar estudis, propostes i fórmules de gestió a executar sobre la finca.
Els informes i propostes d’ambdues Comissions es traslladaran als respectius òrgans de govern
d’ambdues administracions per a la seva presa en consideració i tramitació, en el seu cas, als
efectes procedents.
SETÈ.- Per part dels Serveis Tècnics d´ambdues Administracions de manera coordinada haurà
de fer-se l’aixecament dels plànols de l’edificació i instal·lacions actuals amb posterior emissió
d’un informe tècnic d’arquitecte superior sobre l’estat de conservació de dites construccions i
instal·lacions així com d’habitabilitat de la construcció, especificant, en el seu cas, les actuacions
necessàries per tal de garantir la solidesa i seguretat de l’edifici.
SEGON.- PROCEDIR a publicar aquest acord i el document, en base a allò que disposa
l’article 8.1.f) en relació amb l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparencia, accés a la informació pública i bon govern, en el portal de transparencia de
l’EMD de Valldoreix.
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, així com als
designats com a membres de la Comissió de Seguiment i Estudi en representació de l’EMD de
Valldoreix.
QUART.- PROCEDIR al trasllat d’una còpia del present acord i del conveni al Portal de
Transparència de la Generalitat de Catalunya perquè sigui inscrit en el Registre de Convenis de
Col.laboració i Cooperació, d’acord amb allò que preveu l’article 14.3 de la Llei 19/2014, de 29
de novembre.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Gràcies senyor President. Aquest punt número 5 és
l’aprovació del conveni per a la gestió ordinària de Can Monmany amb l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès. Tenim uns antecedents que són del 2012 i després hi ha un conveni que s’ha
pactat –com tots vostès saben-, al 50% entre els dos socis que som Sant Cugat i Valldoreix.
Això està a disposició de tothom, si volen el llegeixo tot però podem estar fins demà
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perquè és molt llarg. El que si que puc esmentar és la composició d’aquest grup que està
composat pel vocal, president de la comissió, que sóc jo mateix, la Secretària-interventora, el
Cap d’urbanisme i mobilitat de l’EMD de Valldoreix, la Tècnica de medi ambient de l’EMD de
Valldoreix, el Sotsdirector de districte d’àmbit de gerència de l’Ajuntament de Sant Cugat, la
Sotsdirectora de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el Cap de secció de
qualitat i planificació ambiental de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el Coordinador jurídic
d’urbanisme i projectes de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, el Tècnic adminsitratiu de
l’EMD de Valldoreix que actua com a Secretari de la Comissió amb veu i sense vot. Esmentar
que aquestes comissions es fan mensualment i una vegada es fan a Sant Cugat i l’altre següent
a Valldoreix. Si hi ha alguna pregunta al respecte d’això, ja he esmentat que està a disposició
pública i que estic a la vostra disposició per contestar el que cregueu oportú.
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda altra vegada,
ens trobem davant d’una nova pèrdua de sobirania pel que respecte a l’equipament de
Valldoreix per excel·lència, anteriorment va ser el Complex esportiu, la gestió de la plaça de
l’estació de ferrocarrils, i ara mentre l’espera de fer un pla d’equipaments es fa eterna, es
cedeix a l’Ajuntament a qui cal reconèixer la legalitat compartida de l’heretat, la gestió sobre
l’espai agrícola i per les activitats educatives que es puguin dur a terme, resumint i adaptant-lo
a termes tradicionals de la pagesia, l’EMD serem els masovers de la finca, mentres qui prengui
les decisions importants sobre Can Monmany serà l’ajuntament. Cal fer èmfasis en l’article
primer del conveni que diu: L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès delega a l’EMD de Valldoreix

la gestió ordinària de les finques agrícoles, forestals i conjunt edificatori de l’heretat de Can
Monmany contemplades en el present document, en tant en quant no es creï, mitjançant el
procediment administratiu pertinent, l’entitat jurídica que haurà de gestionar definitivament
dites propietats, per un termini màxim de quatre anys, prorrogable a 4 anys més, de
conformitat amb l’article 49 de la llei 40/2015 de règim jurídic del Sector Públic. Sense entrar en
legalismes i interpretacions, direm que aquest punt em recorda una figura que seria més
raonada, la d’un patronat o consorci, que com s’havia parlat altres vegades fos gestionat de
forma compartida no només per les dues administracions. Aquesta figura participativa hauria de
comptar amb entitats del poble, tal com les AMPES, consells escolars de les escoles bressol,
Arnau Cadell i Ferran Clua, del Parc de Collserola; també lògic que entitats representatives de
Valldoreix formessin part i naturalment l’aplicació d’aquesta figura jurídica, hauríem de
constituir ja. No podem deixar d’esmentar la bona tasca que ha dut a terme la Cooperativa de
l’Ortiga a la que se li obren perspectives incertes sobre el seu futur, si veiem com ha anat la
darrera licitació dels horts urbans de Mira-Sol, pel que diem i pel que deixem de dir, votarem
que no.
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. Jo li dono suport a tot el que
ha dit el senyor Humet, sabeu que estic completament en contra de que s’excloguin aquests
dos punts del contracte que s’ha signat amb Sant Cugat. Penso, que no acabo d’entendre, què
ens donen a canvi que nosaltres els haguem de donar la licitació a l’Ajuntament de Sant Cugat
sobre els horts urbans que es quedaran aquí a la masia. No ho acabo d’entendre. No sé quin és
el punt perquè se cedeixi en una cosa tant important com per poder gestionar –com ha dit el
senyor Humet-, una de les icones d’aquí Valldoreix.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Intentant introduir alguna cosa més, això es va parlar a la
Junta de Portaveus i tota l’oposició, hi estàvem en contra, ja no només en que en els dos
primers punts on s’extreu coses d’aquest conveni que considerem prou importants, sinó com
per exemple, la comissió de seguiment i estudi que presideix el senyor Quim Castelló –que no
dubtarem de la seva honorabilitat-. Hi ha actes d’això?, aquestes actes hi tindrem accés
l’oposició? Som capaços de fer una audiència pública i omplir-nos la boca de lo bé que fem la
participació, però la participació bàsica que és la que donem a l’oposició, en aquest cas, brilla
per la seva absència absolutament. És a dir vosaltres heu acordat un conveni amb l’Ajuntament
de Sant Cugat i a nosaltres ens l’han donat “rollo Juan Palomo, yo me lo guiso y yo me lo
como”, aquí el tens, si t’agrada be, i sinó doncs tu mateix, perquè sinó curra-t’ho més i guanya
les eleccions algun dia. Nosaltres no entenem que la política vagi d’això i evidentment Esquerra
votarà en contra, però al marge de votar en contra d’això, a mi m’agradaria que reflexionéssim i
que algun dia camviéssim aquesta manera de treballar. Moltes gràcies.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Respecte al tema de les actes, com he esmentat en el
punt sisè, tenim el senyor Juanjo Cortés que actua com a Secretari, i que aixeca acta i que no
hi ha cap inconvenient si les volen revisar, aquestes i les que vinguin per endavant, i dir que
aquest és un conveni aprovat per la comissió mixta gestora i que ho portarem i ho votarem a
favor. Gràcies.

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Em preguntava si el senyor Cortés, si és qui aixeca
les actes, o si és qui aixeca les actes d’aquesta comissió de gestió, però tornant al que
comentava el senyor Noël, com s’ha arribat a aquests acords, quines actes hi ha al respecte? O
no seran públiques mai?

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Jo crec

que ja he contestat, que aquestes actes hi
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són, les properes hi seran, i que també hi seran a disposició de qui les demani. Gràcies.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 5 (CiU-Actuem)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (CUP-PC, ERC-MÉS, Ciutadans)

6.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL TERCER TRIMESTRE DEL PRESSUPOST ANY
2016.
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 2016, es dóna informació al Ple de l’execució del 2on trimestre del
pressupost de l’any 2016.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: En l’execució del pressupost d’aquest darrer trimestre,
cal fer esment d’algunes dades rellevants. Pel que fa a ingressos podríem destacar que en el
impost de l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, s’han recaptat 1.696.630€ la
qual cosa representa 538.000€ més del que s’havia estimat en principi. En l’impost sobre
construccions també s’han recaptat més diners del que s’havia estimat, en concret s’han
recaptat 294.000€ en comptes de 150.000€. Tot i que s’haurà de fer una devolució de gairebé
100.000€ seguim tenint aquest saldo positiu. Una altra font d’ingressos és l’aportació de
l’Ajuntament de Sant Cugat, i ja ens han ingressat 3.807.656€ i s’han compromès a ingressar
1.849.777€ abans de finals d’any. La liquidació de l’exercici anterior ha donat un superàvit de
170.000€, per tant podem dir que a nivell d’ingressos estem be. En l’apartat de despeses, hem
anat seguint el pressupost amb les normals modificacions pressupostàries de les que ja se
n’han donat compte als plens. Gràcies.

7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE ELS COMPLIMENTS DE PAGAMENT DEL
TERCER TRIMESTRE ANY 2016.
Vist que l’article 3 de la llei 15/2010, de 5 de33juliol, 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 tercer
trimestre any 2016.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: En aquest període s’han fet els pagaments d’una mitjana
de 27 dies des de l’aprovació i per tant estem dins del període considerat correcte, fins i tot una
mica millor. Si be ha pujat una mica respecte de períodes anteriors, això es deu sobretot a que
a l’agost en comptes de fer dos pagaments al mes només s’ha fet un, i això ha endarrerit la
mitjana que normalment acostuma a ser més baixa. Gràcies.

8.- DONAR COMPTE DE LES DADES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL TERCER TRIMESTRE ANY 2016, REMESES
AL MINISTERI D’HISENDA.
Es dóna compte al Ple de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera del tercer trimestre de l’any 2016, remeses al Ministeri d’Hisenda.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Comunicar que bàsicament aquestes dades s’han
comunicat al Ministeri d’Hisenda a temps i puntualment, tal i com es ve fent sempre.

9.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 2017.
L’Ordenança General de Gestió, Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret públic és important
per regular aspectes procedimentals relatius a34l’adopció dels acords administratius derivats de

l’exercici de les competències de gestió dels ingressos de dret públic.
Aprovar una ordenança general és facultatiu per a les entitats locals, però en el nostre criteri
resulta més oportú fer-ho quan s’està actuant en un règim de col·laboració tan ampli com és la
delegació de funcions.
Igualment, és important mantenir actualitzat el text de l’Ordenança i, amb aquesta finalitat des de
la Diputació de Barcelona s’ha redactat un nou text amb les modificacions necessàries per tal
d’adequar-lo a la normativa vigent, en especial a la Llei 34/2015 de 21 de setembre, de
modificació parcial de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, a la Llei 39/2015 d'1 d'octubre del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i a la Llei 40/2015 d'1 d'octubre ,
de règim jurídic del sector públic.
Així mateix, atès que amb l’adhesió d’aquest text per part de l’EMD es modifica l’Ordenança fiscal
número 19 continguda en el Text Refós d’Ordenances fiscals i de bon govern, suprimint d’aquest
text l’article 14 sobre les exempcions a la Taxa d’entrada de vehicles per les voreres i les reserves
de via pública per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega de mercaderies. En aquest sentit,
aquestes exempcions s’inclouen a l’Ordenança fiscal número 5 Reguladora de la taxa per a la
utilització privativa o aprofitament especial de la via pública i terrenys d’ús públic modificant el seu
article 11.
D’altra banda, en vista d’una nova cursa popular, la Milla Solidària de Valldoreix, es necessari una
modificació de l’Ordenança Fiscal número 10, General reguladora dels preus Públics, incorporant
un annex 5 de preus públics per la participació a la Milla Solidària de l’EMD de Valldoreix, en
l’estudi econòmic- financer d’aquests preu públics signat per la Tècnic de Medi Ambient.

L’empresa concessionària del complex esportiu de Valldoreix ha elaborat un informe econòmic
per la modificació de l’Ordenança 11 Reguladora del preu públic per a la prestació del servei del
Complex Esportiu de Valldoreix, per la modificació de l’article 4 per l’incorporació de d’un nou
servei Premium d’entrenador personal i per l’incorporació de un nou servei de màquina
d’electrestimulació muscular.

La Vocalia d’Educació de l’EMD de Valldoreix proposa modificar l’article 5 de l’Ordenança fiscal
número 9 Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escolarització i menjador de
l’escola bressol de Valldoreix per aclarir que el concepte de matrícula no es retornable en cap
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cas, i es obligatori per inscriure’s a l’escola Bressol.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i els següents la modificació de
l’Ordenança fiscal número 19 General de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos
de dret públic municipal, adherint-nos al text model de la Diputació de Barcelona, que
s’acompanya a aquest acord.
SEGON.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2017 i els següents la modificació de
l’Ordenança fiscal número 5 Reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament
especial de la via pública i terrenys d’ús públic, modificant l’article 11 de la següent manera:
Article 11. Exempcions
1. En el cas de quiosc, quan el titular i el personal empleat presentin algun grau de disminució,
estaran exempts de la taxa corresponent.
2. Quan l’ocupació per a taules i cadires o per instal·lacions fixes sigui conseqüència d’una
concessió municipal, es regirà pels seus propis termes, amb independència d’aquesta
ordenança.
3. Estaran exempts de la taxa de col·locació de banderoles aquelles que es considerin de
propaganda electoral dins dels períodes pertinents.
4. Les ocupacions que fan referencia al grup III secció 6a, estaran exemptes de taxa sempre que
es realitzin sense ànim de lucre, prèvia acreditació.
5. Podran sol·licitar l’exempció de la taxa per guals i entrada de vehicles les persones amb
disminució que sigui propietàries de vehicle automòbil, per a les finques en que hi visquin.
6. S’estableix com a exempció sobre la Taxa d’entrada de vehicles per les voreres i les reserves
de via pública per aparcament exclusiu, càrrega o descàrrega de mercaderies, dels següents
subjectes passius:
1. Propietaris de finques que tinguin la condició de jubilat o pensionista.
2. Minusvàlids
3. Associacions sense ànims de lucre.
4. Persones que la seva situació familiar o laboral ho requereixi, sempre que així
s’acrediti amb informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat.
7. Per a l’atorgament de l’exempció s’haurà de presentar una sol·licitud al registre general de
l’EMD aportant còpia de la següent documentació:
a) Escriptura o inscripció registral que acrediti la propietat de la finca.
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b) Prova documental de la condició de jubilat, o pensionista.
c) Certificat de convivència dels membres de la unitat familiar que ocupi la referida finca.
d) Declaració jurada amb prova documental (darrera declaració de l’IRPF) de les retribucions
econòmiques que obtenen anyalment els membres de la referida unitat familiar.
En el cas de les persones incloses en el punt 4è de l’apartat anterior, com a documentació només
hauran d’aportar l’informe dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat.
8. Procedirà l’exempció en el cas que de la suma dels ingressos familiars totals dividits pel número
dels membres de la unitat familiar que ocupi la finca no superi 1,5 vegades el salari mínim
interprofessional.
El disposat a l’anterior paràgraf no serà d’aplicació en el cas de les persones incloses en el punt 4è
de l’apartat primer.
TERCER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança Fiscal número 10 General
reguladora dels Preus Públics per a l’exercici de 2017 i els següents, amb el següent text:
ANNEX 5.PREUS PÚBLICS PER LA PARTICIPACIÓ A LA MILLA SOLIDÀRIA DE L’EMD
DE VALLDOREIX
La quota tributària a satisfer serà la següent:
- Curses infantils: 0 €
- Curses per a participants amb diversitat funcional: 0 €
- Curses adults:
o Cadet (13-14 anys): 4 €
o Pre-júnior (15-16 anys): 4 €
o Júnior (17-18 anys): 4 €
o Sub23 (18-22 anys): 4 €
o Sènior (23-39 anys): 4 €
o Veterans A (40-49 anys): 4 €
o Veterans B (més de 50 anys): 4 €
QUART.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 14 de l’Ordenança Fiscal número
11 Reguladora del preu públic per a la prestació del servei del complex esportiu de Valldoreix
per a l’exercici de 2017 i els següents, incloent el següent text:
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servei d’entrenament personal
amb maquinaria
21 d’electroestimulació muscular
Preu sessió ( ½
hora )
25,00 €
Abonament 10
sessions ( ½ hora )
225,00 €
Abonament 20
sessions ( ½ hora )
425,00 €
servei d’entrenament personal
22
Premium
Preu sessió ( 1 hora
)
50,00€
Abonament 10
sessions ( 1 hora ) :
450,00€
Abonament 20
sessions ( 1 hora ) :
850,00€
CINQUÈ.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 de l’Ordenança fiscal número 9
Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escolarització i menjador de l’escola bressol
de Valldoreix per l’exercici 2017 i els següents, amb el seguent text:
Article 5
Es determina la següent tarifa, que no inclouen el servei de menjador ni el servei d’acollida,
corresponent al curs 2015-2016. Quota ordinària de 9:00 hores a 17:00 hores, per alumne i
mes: 246,80 euros, i els mesos de setembre i juliol de 123,40 euros.
En realitzar-se la preinscripció, s’abonarà una mensualitat de 246’80 euros en concepte de
reserva de plaça, que es compensarà amb la primera quota corresponent el mes de setembre i
l’altra meitat restant es cobrarà en concepte de matrícula. En conseqüència, la quota del mes
de setembre serà de 123,40€.
El concepte de matrícula no es retornable en cap cas, i es obligatori per inscriure’s a l’escola
Bressol.
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SISÈ.- DECLARAR la continuïtat de la vigència d’aquelles que no es modifiquen o deroguen
pel present acord.
SETÈ.- Els Acords definitius en matèria de derogació, aprovació, i modificació d’Ordenances
fiscals per a l’exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de PUBLICACIÓ
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.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix la proposta d’acord.
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Nosaltres no estem en
contra però una mica per la raó que exposava abans el company Noël de la poca participació o
que nosaltres això ens ho hem trobat sobre la taula sense previ informació i tal, i nosaltres ens
abstindrem.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (CUP-PC, ERC-MÉS,)

10.- MODIFICAR L’HORARI DE LES AUDIÈNCIES PÚBLIQUES I DELS PLENS
ORDINARIS.
Atès que el Ple de la Junta de Veïns, en sessió celebrada el dia 25 de juny de 2015, va
determinar que l’EMD de Valldoreix celebrarà les sessions ordinàries cada dos mesos, el
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penúltim dijous de cada mes que correspongui, a les 20 hores.
Atès que prèviament a la sessió ordinària, se celebra l’audiència pública.
Per la conciliació de la vida personal i familiar s’ha considerat que és bo avençar el Ple i
l’audiència pública prèvia.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- DETERMINAR , de conformitat amb l’article 46.2 de la llei estatal 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, que el Ple d’aquesta EMD de Valldoreix
celebrarà les sessions ordinàries cada dos mesos: als mesos de gener, març, maig, juliol,
setembre i novembre, i que tindrà lloc el penúltim dijous de cada mes que correspongui, a
les 19 hores, a la Sala de Sessions de l’EMD o lloc habilitat legalment a l’efecte, sense
perjudici de la celebració d’altres plens extraordinaris i urgents conforme la normativa aplicable.
SEGON.- DETERMINAR que les audiències públiques es celebraran abans dels plens
ordinaris, a les 18 hores, i tindran una durada de 50 minuts, de conformitat amb l’article 22
del Reglament de Participació Ciutadana.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. BERNAT GISBERT RIBA: En aquest punt parlem de modificar l’horari de les Audiències
Públiques i dels Plens Ordinaris. Llegeix la proposta d’acord.
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: No trobem ni adient ni
oportú canviar l’horari, no se quan faltarà d’aquest ple -per posar un exemple-, són les 9.17
minuts i jo no se si el tema de la conciciliació de la vida personal i familiar aquest canvi d’horari
pot ser bo o dolent, no ho sé, però possiblement de les sis si adelantem l’audiència pública, que
jo penso que és molt important, a les sis, gent que estigui treballant o gent que tingui certs
compromisos, la prives de poder assistir-hi. Per això ens abstindrem.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo penso que aquest canvi estaria bé, que primer
s’hauria de parlar amb les persones que venen aquí, amb els veïns perquè això teòricament jo
no sé si els aniria bé venir abans o després, que això comenci una hora abans o una hora
després, no ho sé, però penso que si com vam parlar fa temps amb el senyor Gavaldà, que es
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puguessin fer audiències públiques més sovint, per exemple una vegada al mes o per exemple
que se separés el dia de l’audiència pública del ple, llavors si que podríem canviar l’horari, però
canviar-lo així sense saber si aniria millor o pitjor als veïns doncs és una mica arriscat.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo crec que fins que no ho probem no ho sabrem, però per
exemple a mi, em costarà venir a les 6, diguem que és una hora que em costa plegar, i igual
que jo hi ha molta altra gent amb el que, jo el que em pertoca al formar part de l’EMD doncs
faré el que hagi de fer per estar aquí a l’hora, però entenc que hi podria haver algú en aquest
cas que podria vindre més tard en aquest cas i potser no podrà vindre. Com que no ho sé i
s’han de probar les coses, m’abstindré i a veure què passa. Gràcies.
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Doncs nosaltres hem pensat que era
convenient adelantar l’horari vista la situació de la majoria dels plens i la gent que intervé.
També, com deia la Susanna, abans les mocions es feien després del ple i es va demanar que
es fessin abans i tampoc no vam tenir cap inconvenient en fer-ho, i hem pensat que el fet
d’adelantar-ho una hora no causa cap perjudici sobretot a la gent que habitualment assisteix als
plens. A l’audiència pública també pot expressar sempre que es digui que en el ple es parla
només de temes del ple, si alguna persona ha volgut fer una intervenció que no era sobre
temes del ple, se l’ha deixat. Si arriba més tard jo diria que també podrà fer la intervenció.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies, disculpi senyora Casta, simplement volia que
tinguessin en consideració una cosa que vaig dir a la junta de portaveus i és que si be poden
moure l’horari, també valorin el fet de potser posar l’audiència pública al mig, i posar la part
més ferragosa per a la ciutadania, que és aquesta segona part al principi, i les mocions al final.
Entenc que com ho podem seguir modificant, és una opció a tenir en compte. Gràcies.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo m’abstindré perquè no se el que és millor. Si que és
veritat que s’han queixat de l’hora, però suposo que si ho avancéssim també es queixarien i no
tinc criteri per saber i per això el millor és abstindre’m.
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Pensem que la millor manera de saber-ho és
fer-ho així, ho probem i així sabrem si va be o no. Com he dit abans, les mocions es feien al
finals dels plens i la gent va demanar que es fessin abans perquè havien d’estar aguantant tot
el ple per una moció que els semblava que era més interessant.
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TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 5 (CiU-Actuem)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (CUP-PC, ERC-MÉS, Ciutadans)

11- CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE REFORMA DEL ROM I DEL REGLAMENT
DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
1.- Atès que en la sessió plenària ordinària de 23 de juliol de 2015 es va aprovar una moció
transaccional dels grups municipals d’ERC-MES, CUP-PC, CIU I CIUTADANS per a la modificació
del ROM i el Reglament de Participació Ciutadana.
2.- Atès que hi ha un consens de tots els grups municipals de que cal reformar l’Òrgan de
participació del Consell de la Vila.
3.- Atès que tots els grups municipals amb representació al Ple de l’EMD apostem per garantir i
millorar la participació ciutadana.
3.- Atès que la secció 2 del Reglament de Participació Ciutadana regula el funcionament del
Consell de la Vila.
4.- Atès que a l’article 15 del Reglament de Participació Ciutadana sobre la condició de membre
del Consell de la Vila “La condició de membre del Consell de la Vila, d’aquells que ho siguin per

proposició ciutadana o d’entitats, finalitzarà el setembre de l’any següent de les eleccions
municipals, sigui quin sigui l’any i el mes que els han nomenat, sense perjudici que puguin
tornar a ser proposats altra vegada.” Es conclou que ha finalitzat el període de pertinença al
Consell dels actuals membres del Consell de la Vila.
5.- Atès que el Reglament de Participació Ciutadana es por modificar segons la Disposició Final
per acord del Ple de la Disposició final.
Per tot això, el Ple de l’EMD de Valldoreix aprova els següents ACORDS:
PRIMER.- Crear la Comissió Especial de Reforma del Reglament de Participació Ciutadana i del
Reglament Orgànic Municipal formada per:
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President: Josep Puig i Belman
Vicepresident: Elena Degollada, vocal de Participació Ciutadana:
Tots els altres vocals de l’EMD de Valldoreix 3 CiU, 2CUP-PC, 1 ERC-MES i 1 C’S
SEGON.- APROVAR el següent Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Especial
de Reforma del ROM i del RPC:
Article 1.- Objecte del Reglament
El present Reglament té per objecte la regulació de l’organització i funcionament de la Comissió
de Reforma del ROM i del Reglament de Participació Ciutadana.

Article 2.- Funcions de la Comissió
La Comissió tindrà com a funció la redacció de la modificació de l’actual Reglament
d’Organització Municipal i l’actual Reglament de Participació Ciutadana.

Article 3.- Composició de la Comissió Especial de Reforma
La Comissió Especial de Reforma estarà formada per:
a) Pel president que serà el President de l’EMD de Valldoreix
b) Vice-President, Elena Degollada, vocal de participación ciutadana:
Tots els altres 7 vocals de l’EMD de Valldoreix.
Article 4.- Organs de govern
Els òrgans de govern de la Comissió Especial de Reforma del ROM i del RPC són el President i la
Comissió Especial, amb les atribucions que s’indiquen per a cadascun d’ells.
Article 5.- Secretari
Actua com a secretari de la Comissió Especial

de Reforma del ROM i del RPC, el tècnic de
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participación ciutadana, que assisteix a les sessions amb veu i sense vot. Li correspon les
tasques d’estendre les actes i expedir certificats dels acords.
També podran assistir amb veu però sense vot, la secretària-interventora o els tècnics que el
president consideri oportú convocar.
Article 6.- El President
1.- El president de la Comissió Especial de Reforma és el President de l’EMD de Valldoreix.
2.- Correspon al president les atribucions següents:
1) Exercir la representació permanent de la Comissió Especial de Reforma del ROM i el RPC.
2) Fixar l’ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i aixecar les sessions, dirigir les
deliberacions i resoldre els empats amb el seu vot de qualitat.
3) Autoritzar les actes de les sessions de la Comissió, els certificats que en lliuri el secretari i
tots els documents que derivin de l’actuació del servei.
4) Executar i fer complir els acords de la Comissió.
Article 7.- Règim de funcionament de la Comissió
1.- La propia Comissió Especial de Reforma del ROM i del RPC determinarà el seu règim de
sessions. Es reunirá com a mínim una vegada al mes, i a més, quan ho consideri necessari el
seu president o ho sol.liciti per escrit dues terceres part dels seus membres.
2.- Les convocatòries s’han de fer amb una antelació mínima de dos dies hàbils i han d’incloure
l’ordre del dia i una còpia de l’acta de la sessió anterior.
3.- El quòrum per a la validesa de les sessions és, tan en primera com en segona convocatòria,
de dues terceres parts dels membres de la Comissió Especial amb veu i vot. En tot cas, ha
d’assistir-hi el president i el secretari o qui legalment els substitueixi.
4.- Els acords s’han d’adoptar per majoria simple dels membres presents, i en cas d’empat ha
de decidir el president amb vot de qualitat.
TERCER.- EXPOSAR al públic pel termini de 30 dies hàbils en el BOP i la web de l’EMD, el
Reglament als efectes d’examen i reclamació dels interessats, quedant el Reglament aprovat
definitivament si no es presenta cap reclamació en el termini establert.
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix resumint la proposta d’acord.
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Aquesta és una mica una
proposta trampa, perquè nosaltres en principi vam participar en l’aprovació també de la moció
per crear aquesta comissió i evidentment no podem estar en contra, però aquí s’amaga i és per
això que ens abstindrem, s’amaga la trampa que és la desaparició de l’actual Consell de la Vila.
El màxim òrgan de representació que tenim Valldoreix és el Consell de la vila, hauria de ser el
Consell de la vila, no heu aconseguit que sigui el Consell de la Vila. Evidentment amb aquest
nou reglament, haurem d’aconseguir que sigui el futur consell de la vila, però mentrestant
aquesta comissió pot estar 15 dies, 15 setmanes o 15 mesos, no ho se. Però jo crec que la gent
de Valldoreix te dret a poder participar en el Consell de la vila i carregar-s’ho d’aquesta manera
no ens sembla be. I llavors perquè consti en acta, diré quina era la nostra proposta que vam
plantejar a la Junta de Portaveus, que deia en un dels acords deia: “quart: emplaçar a les
entitats, associacions i persones que vulguin participar del nou consell, a preparar llurs
credencials i avals i convocar als darrers representants del consell a una sessió extraordinària
del Consell de la Vila, el proper mes de desembre, a fí de recollir impressions i suggeriments per
a la millora del nou reglament. Gràcies.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President, com veig que des de que vam
parlar a la Junta de Portaveus han tret el últim punt, que era el quart, era realment infumable,
però també és veritat que vaig veure en vostès unes ganes de que es van donar compte que
realment hi ha coses que no es poden fer, i potser jo ho vaig interpretar malament, però penso
que realment es van donar compte que després de sentir-nos a nosaltres quatre que ens
queixàvem del que estan fent amb el Consell de la Vila, jo crec que vaig entendre que
mentrestant es feia la regulació aquesta, perdona, que mentre es tocava o s’estudiava lo de la
participació, seguiríem amb el consell de la vila que tenim entès avui en dia, potser m’equivoco
si no és així. Però jo vaig entendre això sortint de la Junta de Portaveus. Ja dic que potser
m’equivoco i ho vaig entendre malament. I després que és com una pedra a la sabata el Consell
de la Vila, perquè realment és un òrgan que jo el trobo interessant i que el tindríem que obrir,
tots hi estem d’acord, però el que no entenc és quin és el punt d’aquesta actitud de voler fer-lo
desaparèixer. Jo mentre no sàpiga exactament que volen –jo estic d’acord amb tot això d’aquí-,
però mentre jo no tingui clar després del que he vist, què volen fer amb el Consell de la Vila
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m’he d’abstindre, per desgràcia, perquè de veritat estic d’acord.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Ho hem parlat abans a l’audiència pública, ho ha dit gent del
públic, i ho saben perquè ho vam parlar a la Junta de Portaveus bàsicament, ens sap molt greu
que no rectifiquin i mantinguin els actuals membres del Consell de la Vila en tan en què no som
capaços de crear un nou reglament que llavors podria donar peu a tornar a començar tot el
procés per esdevenir membre del Consell de la Vila en funció del nou reglament que nosaltres
fem. Com la resta de companys m’abstindré perquè evidentment crec que hem de treballar en
un nou reglament i que hem de millorar la participació de la gent i fer del Consell de la Vila un
òrgan més obert del que és ara, però no em sembla gens correcte la manera en la que estem
fent.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Entenc i respecto perfectament el seu plantejament, tot i
que agraïm, encara que jo no vaig poder assistir a la Junta de Portaveus que per temes laborals
no vaig poder assistir, i per tant desconec què era el que vau poder copsar, l’esperit o el que
sigui. El que si que segueixo dient bàsicament és que l’esperit nostre és una mica dir: si volem
fer tot això de nou, doncs no se quin sentit te anar demanant a gent que faci avals, quan
potser ho fem d’una altra manera. Simplement és precisament tenir molta més opció de fer, la
idea és absolutament anar a obrir participació i fer més participació. En absolut tenim intenció
de no fer-ne! Crec que el que volem és fer-ne més i crec que en això estem tots d’acord.
Simplement era el moment –vient les coses com estan- d’esperar una mica, i fer-ho be, en
comptes de fer una cosa a mitges.
SRA. ELENNA CASTA BALCELLS: Entenc això del Consell de la Vila que diu vostè, senyora
Degollada, el que passa és que igual que els pressupostos si no s’aproven es prorroguen,
perquè no prorroguem el Consell de la Vila fins que no hi hagi un altre, o fins que canviï la
normativa, i hi hauria participació i així tothom estaria content.
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: De fet el comentari de la
Sra. Casta ve al pèl del que explicava abans un participant del públic, senyor Cardoner, que el
reglament en aquest moment és vigent, hi ha un reglament, si no convoquem el Consell de la
Vila ens ho estem saltant, davant de la incertesa d’aquesta comissió que crearem i treballarem
tots junts i que esperem treballi molt bé, triguem set setmanes, set mesos, o el que sigui. Jo
crec que si no convoquem, que tenen vostès la paella pel mànec-, el Consell de la Vila que
segueixi mentrestant, i complint el reglament.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: El

problema és que l’incomplirem en qualsevol
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cas. El reglament ens l’hem de saltar d’una manera o d’una altra, és així de clar. Els membres
del Consell de la Vila deixaran de ser membres del Consell de la Vila al setembre. Per tant o ens
saltem aquesta norma o ens saltem l’altre. Una ens la saltarem. Volem fer un reglament nou?
És una opció. Nosaltres hem apostat més aviat hem optat per una altra opció.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 5 (CiU-Actuem)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (CUP-PC, ERC-MÉS, Ciutadans)

12.-ACCIÓ DE GOVERN
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Dir que el proper dissabte hi ha l’entrega dels
premis Vila Valldoreix, d’altra banda sabeu que s’han instal·lat 5 disfibriladors i el personal de la
casa ha rebut un curset per saber com funciona. També s’ha fet una enquesta de mobilitat on
han participat 400 persones i que ja s’explicat a l’Audiència pública. Hi ha previst pel dia 18 de
desembre la celebració d’una milla solidària que esperem que sigui un èxit, s’ha gestionat el
portal de transparència i s’està treballant amb els sectorials de mobilitat i ensenyament, tal com
s’ha explicat abans. Agrair a l’Associació de Ca n’Enric-La Miranda la seva organització en el
Premi Vila de Valldoreix, com és habitual el van crear ells i participen en l’organització. Gràcies.

13.- PRECS I PREGUNTES

1. PREGUNTES DEL GRUP MUNICIPAL DE Cs A VALLDOREIX:
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: No li faré la de les cases perquè no te ganes de
contestar, i tots contents. Deixe’m ho estar. Aquesta pregunta és pel Bernat, i la llegeixo: A
la web de l’EMD o al portal de transparència hauria d'estar penjat tot l'inventari general de
la EMD incloent la utilització i l´estat de conservació actual de tot el patrimoni en béns
immobles que es posseeix, actualment existeix el link, però no hi ha res penjat. L’article
11.2. a) y b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, estableix que cal publicar la informació relativa a la gestió patrimonial i
s’ha d’incloure la informació sobre les
47dades més rellevants de l’inventari general del

patrimoni pel que fa als béns immobles de domini públic i patrimonials i als béns amb un
valor especial, així com la informació econòmica relativa a la seva gestió.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Gràcies senyora Casta. Primer per fer-m’ho saber ja fa uns
dies, i la veritat és que aquestes propostes m’agrada debatre-les amb tu perquè penso que
són constructives la majoria, i això ens ajuda molt a millorar. Quan m’ho vas demanar vaig
parlar amb la Secretària-interventora i en principi ja està penjada tota la informació. El
mateix que fa la Susanna, aprofito per dir-los als altres membres de l’oposició, que el tema
del portal de transparència que al darrer ple va portar –no enrenou, però sí que hi havia
expectativa de com aniria-, els nostres tècnics ja han rebut el curs per saber-ho gestionar i
poder penjar cadascú les seves coses i qualsevol cosa que tingueu tant el públic com
l’oposició que vulguin fer propostes o aportacions, benvingut serà. És una eina nova per tots
i espero li treguem el màxim profit. Gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo volia aprofitar la pregunta de la Susanna per demanar
que li fem una revisió a la web de l’EMD com a la de transparència, l’altre dia vaig intentar
buscar coses i em costava. El portal fa com que.....ho podem parlar amb més calma, perquè
és com que es barregen coses... No se si ja està corregit, però primer l’Elena no sortia,
sortia el senyor Gavaldà, i quan cliques a consells sectorials, surt el nostre President amb el
Mas, que és molt guai, però que tampoc és molt indicatiu del que són els consells sectorials i
que potser valdria la pena donar-li dues voltes i que al final sigui útil i que la gent trobi les
coses que és el que a tots ens interessa. Gràcies.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: El portal, Noël, com vam fer el curs dijous, estem ara
penjant coses i a mi m’estan passant el que van penjant, com per exemple el Ricard
Corominas ja ha penjat més informació i així anirem actualitzant. Les altres coses que
comentes tenim amb el Natxo una llista de coses detectades per canviar i anirem fent
aquests canvis. Hem posat les actes dels plens que havien tingut problemes de
compatibilitat i ara sembla que ja hi són totes, i la que hem aprovat avui, la penjarem ja
que es fa un cop s’aprova. Gràcies.
2.- PREGUNTA DEL GRUP DE LA CUP-PC:
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Llegeix la pregunta: El
camí de passejada del circuit sumant capacitats és un sense dubte una de les actuacions
més encertades fetes des de l’EMD. L’ obertura d’aquests nous camins ha permès
evidenciar anomalies tals com el mal estat48de molts trams de les rieres i del clavegueram

que les voreja. Aquest fet, ja verbalitzat, prèviament per alguns veïns ha visibilitzat de
forma clara el fet que una suposada propietat ocupi l’espai de la riera mantenint-lo
encerclat amb una tanca malgrat les rieres són de titularitat pública i han de mantenir-se
obertes i lliures de pas en una franja de seguretat de 5 metres. En funció d’això exposat,
preguntem: Quina és l’adreça d’aquesta finca, quins són els seus límits, i per tant a qui
pertany la zona en qüestió? S’ha fet alguna actuació administrativa per a fer retirar les
tanques de forma immediata, des del moment que vostès saben que l’ACA ha fet ja el
requeriment pertinent?

camp de
futbol
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Se li ha comunicat a l’ACA que és
l’actuació que hem fet, però l’ACA no ha fet cap requeriment. L’ACA ha rebut la nostra
petició però no ens ha donat resposta. La direcció és passeig del Parc número 1 i
desconeixem si la propietat envaeix la riera. Se li ha encarregat a la tècnica de medi
ambient que ha de fer les gestions al Registre de la Propietat i ara desconec com estan
les gestions.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Ahir justament en la sectorial de medi ambient es
va parlar d’aquest tema i es va acordar demanar entre d’altres coses, si tenen una
servitud de pas, si ha d’estar vallat, portar-ho a bon terme tal com ha dit el President.

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la
sessió a les 22.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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