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

A Valldoreix, el dia dinou de juliol de dos mil divuit, a la seu de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre Presidenta Acctal. de la Junta de Veïns,
senyora SUSANA HERRADA CORTÉS, es reuneixen a les 19.00 hores els Vocals següents:
senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP PDeCAT-Actuem-, senyora ELENA DEGOLLADA I
BASTOS – GRUP PDeCAT-Actuem-; senyor BERNAT GISBERT I RIBA – GRUP PDeCAT-Actuem-;
senyor FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; senyor FERRAN
MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor NOËL CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; i
senyora ANA CANO FARRÉ –GRUP CIUTADANS-; assistits per la Secretària de la Corporació
senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió plenària
ordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot
seguit es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la
present sessió.

1.- APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DELS PLENS EXTRAORDINARIS.
Atès que han estat redactat els esborranys de les actes del ple extraordinari del dia 19 d’abril de
2018 i del ple extraordinari del dia 15 de juny de 2018 , d’acord amb allò que disposen els articles
109 i 110 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa adoptar el següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR els esborranys de les actes dels plens extraordinari del dia 19 d’abril de
2018 i del ple extraordinari del dia 15 de juny de 2018.

TORN D’INTERVENCIONS
PRESIDÈNCIA ACCTAL. - SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Presenta el punt.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 8 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

S’aprova per unanimitat.

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE.
A )Moció institucional de suport al dret a morir dignament i a la despenalització
de l’eutanàsia
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La declaració universal dels Drets Humans (1948), al seu article primer, diu que “tots els éssers
humans neixen lliures i iguals en llibertat i en drets”. Aquesta llibertat i aquesta dignitat no s’ha
de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final que ens porta a la mort.
La Constitució Espanyola (1978), al seu article 10, reconeix la dignitat de la persona i el lliure
desenvolupament de la seva personalitat. De nou reiterem que aquesta dignitat i aquest lliure
desenvolupament no s’han de perdre en el procés final que ens porta a la mort.
Mlagrat això, l’article 143.4 del Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant les penes,
a la persona que ajudés a morir a una altra “amb actes necessaris i directes (...) per la petició
expressa, seriosa i inequívoca d’aquest, en el cas que la víctima patís una malaltia greu que el
conduís necessàriament a la mort, o que li produís greus patiments permanents i difícils de
suportar”.
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el dret a viure amb dignitat el procés de
la mort, concretada en la Llei 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació
concernent a la salut i l'autonomia del pacient, i la documentació clínica i el Decret 175/2002,
de 25 de juny, pel qual es regula el Registre de voluntats anticipades. Aquests principis queden
també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, norma reguladora de
l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria d’informació i documentació clínica.
Aquests principis queden també ratificats en la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre, bàsica
reguladora de l’autonomia del pacient i de dret i obligacions en matèria d’informació i
documentació clínica.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, en el seu article 20, titulat “Dret a viure amb
dignitat el procés de la mort” diu que “totes les persones tenen dret a rebre un tractament
adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort” i
afegeix “totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per tal
de deixar constància de les instruccions sobre2les intervencions i els tractaments mèdics que

puguin rebre, que han d'ésser respectades (...)”.
La concreció d’aquestes orientacions legals ha quedat reflectida en la pionera Carta de drets i
deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària (2001), revisada i aprovada
pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i presa de decisions,
apartat 5.1.8 diu “la persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida
segons la seva concepció de dignitat (...)”.
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui
l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l’entorn idoni
(domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les
seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret
a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat d’aquest
patiment. Igualment, la persona té dret que els professionals sanitaris li facilitin les cures i els
tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc
legal vigent.”
Recentment, el 26 de gener de 2017, el Parlament de Catalunya ha aprovat una Moció sobre el
Dret a Morir Dignament. Aquestes lleis, juntament amb el desenvolupament dels programes de
cures pal·liatives han suposat una millora al llarg dels darrers anys que no podem ignorar.
Malauradament però, l'experiència de DMD, obtinguda a partir de l'atenció personalitzada a
centenars d'homes i dones al llarg dels darrers anys, ens permet afirmar que massa persones
continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva vida. Ja sigui per desconeixement
d'aquestes lleis per una part del personal sanitari; desconeixement per part dels pacients i del
seu entorn dels seus drets o de com exercir-los; per la dificultat d'accés als equips de cures
pal·liatives per desinformació d'una part del personal sanitari o per manca de recursos suficients
per atendre a tota la població; o ja sigui per la penalització de l’ajuda a morir a l’article 143.4
del Codi Penal espanyol.
Per tant, per aconseguir facilitar el dret a morir dignament de la ciutadania, és necessari
despenalitzar l’eutanàsia i en paral·lel impulsar les mesures que actualment permet la llei. Per
avançar en el dret a la mort digna també és necessari la presa de consciència dels ajuntament i
la seva implicació. I és que a Catalunya, menys de l’1% dels catalans ha registrat un Document
de Voluntats Anticipades (DVA).
L’Associació DMD-Cat ha fet arribar una sèrie de peticions a l’EMD de Valldoreix perquè, des de
l’àmbit municipal, afavoreixi un seguit de mesures per ajudar a que la població pugui viure de la
manera més digna possible el procés de llur mort.
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El 30 d’abril de 1993, Ramon Sampedro, afectat de tetraplegia des d’agost de 1968, va
presentar al Jutjat número 5 de Barcelona la seva petició d’autorització perquè li fossin
subministrats els fàrmacs necessaris per acabar amb els seus patiments físics i psíquics. Una
demanda que li va ser denegada. Avui dia, també ho faria impossible la legislació actual. Avui,
vint-i-quatre anys més tard d’aquesta data, l’EMD de Valldoreix fa aquesta declaració
institucional:
ACORDS
1. Donar suport a les propostes presentades per l’associació Dret a Morir DignamentCatalunya i, per manifestar el seu compromís, es compromet a promoure la cultura de la
mort digna mitjançant els següents punts:
2. Facilitar i/o oferir recursos formatius a les treballadores i treballadors municipals (serveis
socials, centres culturals, centres municipals de salut, policia municipal, residències,
centres de dia, assistència a domicili, etc.) sobre els drets de la ciutadania al final de la
vida i el Document de Voluntats Anticipades (DVA).
L’exercici d’una pedagogia cívica divulgant el DVA a través de xerrades informatives i
activitats a centres assistencials, educatius i culturals dependents de l’ajuntament,
campanyes en els mitjans de comunicació municipals i edició de tríptics, que estaran
disponibles als punts d’informació municipals.
3. Donar suport administratiu per facilitar el tràmit del Document de Voluntats Anticipades
(DVA), mitjançant la disponibilitat a les Oficines d’Atenció Ciutadana de l’ajuntament de
la informació necessària per a tramitar i inscriure el DVA.
4. Col·laborar amb el Parlament i la Generalitat de Catalunya en la simplificació del tràmit
del DVA per tal d’oferir a la ciutadania la possibilitat de signar el document davant d’un
funcionari públic municipal.
5. Instar el Departament de Salut a garantir l'assistència de PADES 24 hores al dia i 7 dies a
la setmana, controlant la qualitat de servei, i procurant revertir l'actual proporció entre
els serveis públics i els externalitzats.
6. Instar el Departament de Salut a reforçar i millorar els serveis de pal·liatius domiciliaris al
municipi amb l’augment del servei d’atenció a domicilio (SAD) per a les persones ateses
pels equips de PADES.
7. Instar el Departament de Salut a la creació d’un observatori de la qualitat de la mort
format per representants de les institucions i de la societat civil. Aquest observatori serà
l’encarregat d’investigar i analitzar la
qualitat de la mort al municipi. Entre les
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seves funcions estaria fer un seguiment de les polítiques públiques i elaborar informes;
comptaria amb capacitats no només consultives sinó també de control, seguiment,
denuncia, executives i de propostes legislatives.
8. Donar suport a la tramitació de les proposicions de Llei presentades en el Congrès dels
Diputats de despenalització i regulació de l’eutanàsia ( proposició del Parlament de
Catalunya admesa a tràmit el 8 de maig i proposició del PSOE admesa a tràmit el 26 de
juny)
9. Donar trasllat d’aquest Acord a l’ACM, a la FMC, al Parlament, al Govern, al Congrés de
Diputats, a l’Associació pel Dret a Morir Dignament i als mitjans de comunicació locals.

TORN D’INTERVENCIONS
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Bona tarda, aquesta és una moció institucional de
suport al dret de morir dignament i la despenalització de l’eutanasia. Avui tenim amb
nosaltres a la senyora Consol Farràs, que li hem demanat que vingués i s’ha brindat a
presentar aquesta moció, ella és sòcia i voluntària de l’Associació DMD-Cat -dret a morir
dignament de Catalunya-, coordinadora de l’assessorament a la ciutadania i el grup local de
Sant Cugat. L’acompanya el senyor Xavier Gol, coordinador del grup d’incidència política del
DMD-Cat. Seguidament la senyora Farràs presenta la moció i llegeix els acords.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. - SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Moltíssimes gràcies,
estem molt orgullosos de presentar aquesta moció.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Poco más que añadir a lo que ya se ha dicho. Nos hemos
sumado a esta moción porqué consideramos que la eutanasia tiene que ser regulada,
sabiendo que es un tema sensible donde hay que actuar con rigurosidad y no dejar nada al
azar. La decisión sobre la eutanasia en el paciente al que se le aplica, eso sí, debe ser una
decisión absolutamente libre –como bien dice la asociación-, no condicionar ni tan siquiera
de forma indirecta y nos preocupan los sectores de población más vulnerables, y jamás la
soledad, una situación socio-económica desfavorable, la falta de medidas paliativas, etc, es
decir el abandono del paciente por parte de las instituciones, tiene que ser el motivo de que
dé como resultado o pueda parecer que conduzca a la eutanasia. Muchas gracias.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Deia que evidentment, com a moció institucional, està clar
que des d’ERC hi estem d’acord, i poc més que afegir al que ha dit la pròpia associació al
dret a morir dignament per part de tothom, i ja està, no ho allarguem perquè no cal.
5

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Comentant una cosa que li deia a la Consol, que
del primer dia que va entrar a la Cup a Sant Cugat i que ens va comentar la moció, a mi em
van fer fer, allò dels flaixbaks, quan jo vaig fer el servei militar, quan vaig tornar una amiga
em va portar al Poliorama a veure “el dret a escollir” amb en Flotats. Jo vaig entrar sense
pensar què anava a veure i vaig sortir amb el cor dins un puny, de com entomava el
personatge, la seva trajectòria final envoltat de comprensió, de por, de rebuig, de
solidaritat, d’incomprensió per una altra banda, i vaig pensar, mare de Deu, quin mareig. I
m’ha portat això a la memòria. També, comentar –com has dit tu abans-, lo tard que arriba
aquesta llei, que ha trigat més de 20 anys a desenvolupar-se, i que aquesta llei podria ser
fins i tot una mica millor, perquè no contempla el fet que els menors d’edat o menors de 16
anys, tinguin la possibilitat de decidir, que hi hagi un termini de 30 dies perquè s’executi el
suïcidi assistit quan una persona ha declarat que vol morir, potser és un termini molt llarg
per la gent que pateix i que ha pres una ferma decisió. O potser perquè és molt rimbombant
que hi hagi tres metges facultatius que siguin els qui portin a terme aquest fet com si fos un
protocol, potser dic una animalada, però sembla com a les pel·lícules veiem lo de la pena de
mort, i les persones que rodegen en comptes de ser una cosa més íntima i més familiar amb
una persona. És un pas important que heu aconseguit i que us felicitem molt, i poder decidir
és llibertat, el ésser humà té dret a reivindicar i conquerir per damunt d’allò establert tota la
sobirania, perquè això és una sobirania més, el dret a decidir sobre la teva
llibertat....felicitar-vos. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 8 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat.
B) MOCIÓ INSTITUCIONAL PER UNS ESPAIS D’OCI LLIURES DE VIOLÈNCIA
MASCLISTA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les violències sexuals són una de les formes de violència masclista i es manifesten de diverses
maneres i en diferents àmbits de la vida de les dones. Les violències sexuals es produeixen en
els àmbits simbòlic, de la parella, familiar, laboral i comunitari a través de diferents
manifestacions. El concepte de “violències sexuals” pretén englobar la diversitat de
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causes, de manifestacions, de conseqüències que se’n deriven i del seu abordatge.
Darrerament, es posa de manifest amb més intensitat l’existència de violències sexuals que són
denunciades públicament, com ha estat el cas de les agressions de la Manada als sanfermines a
Pamplona, o la necessitat de dur a terme campanyes contra les violències sexuals durant les
festes que ja fa temps que alguns ajuntaments i entitats dels Països Catalans realitzen. Els
espais d’oci són un dels àmbits on tenen lloc aquestes formes de violència contra les dones,
encara que no l’únic. Tot i l’atenció mediàtica d’aquestes agressions en grans esdeveniments, la
violència masclista es manifesta de forma quotidiana també en els espais d’oci més reduïts.
La comprensió d’aquestes violències és fonamental per executar mesures de prevenció i
abordatge que combatin els estereotips de gènere i que promoguin un nou plantejament de les
relacions afectives. D’aquesta manera, elements com el consum d’alcohol, l’aforament massiu
d’alguns esdeveniments, la des responsabilització que els individus poden experimentar dins el
grup o unes actituds considerades falsament com a permissives per part de les dones, de cap
manera poden ser elements per justificar les diferents formes de violències sexuals. Cal
entendre les violències sexuals com una forma de violència masclista és a dir, una greu
vulneració dels drets de les dones i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena
ciutadania, l’autonomia i la llibertat.
Les mesures per prevenir i abordar les agressions masclistes han de partir de la premissa que
es tracta d’una violència que pateixen les dones pel sol fet de ser-ho, en el marc d’unes
relacions de poder desiguals entre dones i homes.
Les dades demostren que es tracta d’un problema encara àmpliament present i estès.
Concretament, l’Agència Europea de Drets Fonamentals (FRA) va concloure que l’any passat a
Europa gairebé 4 milions de dones van ser violades. Les dades també demostren que el 80%
dels autors de les agressions sexuals formen part de l’entorn de la víctima (parelles, exparelles,
familiars o amistats). A Catalunya, es denuncia una agressió sexual cada 13 hores, i es
considera que només un 17.7% de les víctimes d’agressions denuncien.
ATESOS
1. Atès que l’article 41.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que “les polítiques
públiques han de garantir que s’afrontin de manera integral totes les formes de violència
contra les dones i els actes de caràcter sexista i discriminatori”.
2. Atès que la llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista estableix a l’article 4 que la violència sexual i els abusos sexuals són una forma
de violència masclista que “comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per
les dones, inclosa l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència,
d'intimidació, de prevalença o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb
independència que la persona agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació
conjugal, de parella, afectiva o de parentiu”.
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3. Atès que Sant Cugat del Vallès compta des de fa un any amb un protocol per fer front a
la violència sexual per a la Festa Major de Sant Cugat, per les Festes dels barris i
disctrictes municipi, i per altres esdeveniments d’alta concurrència del municipi.
4. Atès que les institucions públiques a través de l’elaboració de polítiques amb perspectiva
de gènere (article 41 Estatut d’Autonomia), tenen l’obligació de cercar la igualtat entre
els generes masculí i femení, més enllà de la diferencia sexual, del seu procedir
conductual.
5. Atès que per abordar les diverses cares de violència masclista i per a revertir-les són les
administracions més properes a la ciutadania les que tenen un paper fonamental i
l’obligació a l’hora d’actuar als espais de socialització, així com als espais de la festa
major de la Vila o d’altres esdeveniments d’oci.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns de
Valldoreix acordi:
PRIMER.- Elaborar un protocol per fer front a la violència sexual per a la Festa Major de
Valldoreix d’enguany i per altres esdeveniments d’alta concurrència de la vila. Que el protocol
s’elabori, s’executi, s’avaluï i se’n faci el seguiment comptant sempre amb la participació
d’entitats, associacions i partits que participen en l’organització d’aquests esdeveniments.
SEGON.- Refermar la condemna de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix a totes les
formes de violències sexuals que pateixen les dones i reconèixer el dret de les dones a viure
sense violència masclista i posar tots els mitjans al seu abast per eradicar-la.
TERCER.- Dur a terme campanyes específiques de prevenció i denúncia de qualsevol mena de
violència sexual a partir de la Festa Major d’enguany, com a hores d’ara ja duen a terme
algunes ciutats dels Països Catalans.
QUART.- Integrar el protocol per fer front a la violència sexual a Valldoreix al futur Pla
d’Igualtat de Gènere per a la Ciutadania de Sant Cugat, als circuits i protocols de violència
masclista existents al municipi per tal que es pugui detectar de forma efectiva aquest tipus de
violència i atendre per recuperar i reparar les dones que l’han viscuda.
CINQUÈ.- Impulsar una campanya de sensibilització i prevenció per fomentar unes relacions
igualitàries basades en el respecte i el diàleg i lliures de tot tipus de violència masclista i que
fomentin l’empoderament de les dones a partir de la Festa Major d’enguany.
SISÈ.- Comunicar aquest acord a les entitats, associacions i partits que treballen la perspectiva
de gènere i participen de les Festes majors de Valldoreix, a l’Ajuntament de Sant Cugat, a
8

l’Institut Català de les Dones i al Consell Nacional de Dones de Catalunya.
TORN D’INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Aquesta moció neix arran dels companys de les joventuts
d’Esquerra, però evidentment és una cosa que ens preocupa a totes i a tots, és institucional, no
és institucional per motius de redacció bàsicament, que segur que ho farem notar d’aquí a un
moment. Totes i tots els aquí presents i els vocals estem d’acord en que és una xacra el tema
de les agressions sexuals, i bàsicament el que pretén aquesta moció, els atesos no els llegiré,
però sí els acords perquè crec que és important. Que d’alguna manera tinguem un protocol
establert, perquè la gent sàpiga en cas que es trobin en una situació d’agressió puguin
respondre d’una manera, i perquè la ciutadania i qui estigui en aquell moment en espais d’oci,
perquè bàsicament està pensada per Festes Majors, concerts, per llocs on algú es creu amb el
dret de tenir impunitat de poder abusar d’algú altra. Bàsicament és poder-nos dotar d’aquest
protocol i d’alguna manera fer notar a la societat i als més joves que aquest no és un
comportament que haguem de seguir. Per tant, com veureu en els acords el que pretenem és
que la gent sigui conscient de quin és el terennar que hauríem d’afrontar totes i tots. Llegeix els
acords.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Com ja saps Noël estic totalment d’acord en quasi tot, ja vam
parlar-ne, i estic a favor d’uns espais d’oci lliures de violència i és un problema que s’ha
d’erradicar des de totes les vessants, institucionals i sobretot educacionals, hem de posar en
valor la dona, no com a sexe femení sinó com a persona, més enllà d’un cos amb unes
característiques físiques. Una societat en que les dones han de tenir por pel sol fet de ser
dones, no va enlloc i per això som partidaris que les lleis vagin evolucionant per a que vagin
millorant a tot l’estat Espanyol, canvi de codi penal o el que faci falta, amb les vies jurídiques
que l’estat ens dóna. Així que m’agradaria demanar votar de forma separada cada acord –si
pogues ser-, i tot i que estic d’acord a favor de les campanyes pacífiques de prevenció i
denúncia de qualsevol pena de violència sexual, no reconec segons quines terminologies i per
tant votaria a favor de la primera, segona, quarta, cinquena i sisena; la tercera m’abstindré
perquè crec que ha de ser per tota Catalunya, per tot l’Estat Espanyol i per tot el món encara
millor. Gràcies.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Em sorprèn, em sorprèn i
molt que sigui pel tercer acord, crec que la moció va molt més enllà de si posa en l’enunciat
Països Catalans o Espanya, és a dir que si realment penses que millor que sigui per Espanya i
per a tot el món, doncs millor que sigui pels Països Catalans que no només per Catalunya, però
en aquest Ple mai hem votat els acords per separat, vull dir hi ha una moció, una junta de
portaveus on treballem les mocions per arribar a acords abans, i no podrem votar per separat.
Haurà de decidir vostè, senyora Cano, si vota a favor o no.
SECRETÀRIA-INTERVENTORA – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: El
que s’ha fet en el ple, és si es vol presentar 9una esmena que és canviar Països Catalans pel

que a ella li sembli, es vota l’esmena i si l’esmena no progressa, es vota la moció.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Doncs presento l’esmena i demanaré que es posi Catalunya. Moltes
gràcies.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Nosaltres des del nostre
grup deixem aquesta decisió en mans de qui ha presentat la moció.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Primer que crec que si planteja una esmena, bàsicament els
diferents grups han de votar l’esmena de si volen o no, o creuen que és correcte o no. Ho hem
parlat per mail, ho tenim super clar, és una concepció d’unitat lingüística i cultural, és una
denominació que no deixaré de fer servir per defensar el dret a les dones a viure lliurement la
seva vida i que ningú les molesti i abusi d’elles. Ja ho he parlat amb la senyora Cano, té tot el
dret a opinar i a molestar-li que faci referència als Països Catalans, entenc que a ella no li
molesta però entenc que Ciutadans ha d’anar en contra de tot el que posi Països Catalans, a
partir d’aquí jo, personalment, no accepto aquesta esmena i la moció per a mi, va com va, però
torno a repetir que les esmenes les ha de votar tothom.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Sobre l’esmena, recolzo al 100x100, senyora Cano,
em sap greu, però els Països Catalans per nosaltres són una realitat i esperem que sigui algo
futurible, però en qualsevol cas nosaltres votarem el que calgui.
VOTACIÓ DE L’ESMENA PRESENTADA PEL GRUP DE CIUTADANS
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 1 (Ciutadans)
Vots en contra: 7 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES)
Abstencions: 0
Decau l’esmena.
TORN D’INTERVENCIONS
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Nosaltres ens felicitem per la moció, i pel canvi que
suposa que Valldoreix comenci a treballar en les polítiques de gènere. Trobem molt positiu, i en
breu esperem implementar la moció que vam aprovar aquí també al respecte del bus de
demanda a les vesprades per les dones, nenes, en autobusos urbans, que entenem que ha de
ser un pas més per implementar aquestes polítiques de gènere. Les dones –com vam dir en el
seu moment- no han de ser valentes sinó lliures, i han de poder circular, o poder anar de festa
o han de poder fer el que els doni la real gana sense cap mena de recança, i per explicar-ho de
forma concreta el tema de les polítiques de gènere, són aquelles que amb llur implementació
porten a les dones a viure i en aquest cas a gaudir en llibertat dins d’un pla d’igualtat amb
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els homes. O també quan responen a criteris femenins, aquestes polítiques de llibertats, en
contraposició de les polítiques on hi ha predominança del terennar masculí com acaparador de
poder, és a dir el patriarcat. Cal evitar que en un futur es banalitzi o s’invisibilitzi qualsevol tipus
d’agressió sexual. A la impunitat dels tocaments a la violació només hi ha l’espurna de certa
dosis d’alcohol o de masclisme psicòpata. Els homes no podem tenir mai més la impressió de
que el sexe és un dret masculí. Només això.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Simplement dir que nosaltres ens adherim absolutament
a la moció, i també ens felicitem per la part més visible del canvi que suposa. Estem molt a
favor d’aquestes mocions que estem aprovant últimament com la dels autobusos, i penso que
és molt important a nivell municipal, pedagògic i a tots els nivells. Votarem a favor
encantadíssims.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES)
Vots en contra:
Abstencions: 1 (Ciutadans)

C) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS DE SUPORT A LES
REIVINDICACIONS DELS TREBALLADORS DEL SECTOR DE VENDA NO SEDENTÀRIA.
Preàmbul
La venda no sedentària és aquella realitzada per marxants, fora d'un establiment comercial
permanent, qualsevol que sigui la seva periodicitat, en els perímetres o llocs degudament
autoritzats
en
instal·lacions
comercials
desmuntables
o
transportables.
La venda no sedentària constitueix una modalitat de comerç tradicional de gran arrelament en
la nostra població.
A Valldoreix té un gran prestigi, amb la celebració de diversos mercats de venda no sedentària
periòdica, com poden ser entre uns altres: el mercat setmanal dels dissabtes (carrerBruc), el
mercat mensual d'Artesans i la Fira mensual de Brocanters…
És competència dels ajuntaments autoritzar l'activitat comercial de venda no sedentària
organitzada en mercats de marxants de conformitat amb l'ordenança municipal específica, en
compliment del que preveu l'article 19 del Text refós sobre comerç interior, dels preceptes de la
Llei 1/1983, de 18 de febrer, i la Llei 23/1991, de 29 de novembre, aprovat pel Decret legislatiu
1/1993, de 9 de març.
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Addicionalment, els ajuntaments han de vetllar perquè els llocs destinats a l'exercici de
l'activitat de venda no sedentària estiguin en les degudes condicions de seguretat, salubritat i
mediambientals, i per la seguretat per a les persones i béns al mercat, neteja, existència de
plans de previsió d'emergències, manteniment de l'ordre públic i gestió dels residus comercials,
sense perjudici que, els ajuntaments puguin proporcionar qualsevol altre servei que es consideri
adequat per a l'exercici d'aquesta activitat comercial, especialment els serveis de connexió al
subministrament d'aigua corrent, ajudes a la formació i desenvolupament professional,
promoció de les activitats...
Aquest tipus de comerç, que s'ha convertit en un important canal de distribució comercial en el
nostre municipi, incideix positivament en la creació d'ocupació, la dinamització dels eixos
comercials i l'atracció de potencials clients en els dies de mercat; tant a altres mercats de venda
sedentària com a establiments de venda tradicional. Els mercats de venda no sedentària també
tenen un efecte dinamitzador sobre els establiments d'hostaleria del nostre municipi,
incrementant en moltes ocasions les vendes dels mateixos en els dies de mercat.
En els últims anys, la crisi econòmica, els canvis en els models de consum i l'augment de la
competència i pràctiques de venda il·legal (“topmanta”) han produït un impacte negatiu per al
sector, que ha provocat un descens, tant en les vendes com en el nombre de llicències
d'activitat
als
mercats.
El nostre consistori ha de reconèixer l'impacte positiu d'aquest tipus d'activitat comercial com a
part molt important del comerç local i de proximitat i, s'han de mantenir i reforçar les vies de
comunicació amb el sector amb l'objectiu d'afrontar els nous desafiaments als quals s'enfronta
la venda no sedentària, posant a la disposició dels mercats periòdics tots els serveis municipals
necessaris per a la seva millora constant.
Per tot la qual cosa, C´s proposa al Ple de l’EMD de Valldoreix l’adopció dels següents
ACORDS:
1) Reconèixer la labor dinamitzadora del sector de venda no sedentària com a part
imprescindible del teixit social i comercial de l’EMD de Valldoreix, l'interès general de la
seva activitat i la seva contribució a la consolidació i desenvolupament dels eixos
comercials.
2) Crear una taula de treball municipal amb representants del sector (associacions i
patronal) i membres del govern de l’EMD i de l'oposició, que abordi les problemàtiques
del sector, valori noves formes de promoció i potenciació dels mercats municipals de
venda no sedentària, que presenti les conclusions del seu treball abans de l'aprovació de
les ordenances fiscals de l'any 2019.
3) Presentar en audiència pública, abans de la presentació al ple de les ordenances fiscals
de l'any 2019, l'estudi utilitzat per al càlcul de costos del servei i cobrament de taxes i,
analitzar si existeix marge per a la
reducció de taxes i tributs.
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4) Instar al Govern de la Generalitat a la creació d'un grup de treball permanent format per
representants dels grups polítics i representants del sector, que abordi les
problemàtiques i reivindicacions de la venda no sedentària.
5) Informar dels acords d'aquesta moció a totes les associacions de marxants i paradistes
registrades en el municipi.
6) i als propietaris de llicències de venda no sedentària del nostre municipi.
TORN D’INTERVENCIONS
SRA. ANA CANO FARRÉ: Llegeix la moció presentada.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Sobre aquesta moció, a part d’algunes coses que podríem
estar d’acord, hi ha coses particulars com el top manta a Valldoreix, no sóc conscient que
n’haguem tingut, i tanmateix podríem parlar llargament del tema, i del perquè algú ha d’acabar
recorrent a això i de la dignitat de la gent que ven, trobo a faltar en aquesta moció, que es parli
dels deures de la gent que són paradistes, i trobo que està molt orientada només als drets. Hi
ha un paràgraf concret que està tret directament crec que de l’article 2 de la Llei que no
recordo el número però és del Parlament de Catalunya. Jo m’he estat informant de la moció i
he parlat amb companyes i companys d’altres poblacions i he vist que és una moció que es fa a
nivell de tot Catalunya. I pensant amb el que persegueix, acabo veient que no estem parlant
d’una moció que parli de veure com ens assentem i mirem quin és el millor servei que acabem
donant al consumidor i com ho fem. Evidentment que els paradistes estiguin bé, però que
estiguin bé per donar el millor servei que necessiten, les nostres veïnes i veïns. Veient això, i
veient com nosaltres vam intentar plantejar una moció i la vam retirar perquè vam poder parlar
amb els paradistes i veient el bon acord que hi pot haver –tot i que se’ls ha de perseguir-, jo no
li votaré a favor d’aquesta moció. Li votaré en contra perquè hem de preservar els drets dels
nostres conciutadants a tenir un mllor servei. I tot i així, si que estic d’acord en que potser hem
de reformular coses de com fer el nostre mercadet, però no a partir d’aquesta moció. En
parlarem més endavant del que calgui per poder ajudar a tenir un millor servei.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda, nosaltres no
som coneixedors de cap reivindicació dels treballadors del sector de la venda sedentària a
Valldoreix. De l’acord 1, sobre la referència al top manta, creiem que està banalitzant el drama
humanitari dels emmigrants i refugiats. Sobre l’acord 2, ja existeix una vocalia de comerç que
està treballant i que està viva. Sobre l’acord 3, rebaixar taxes i tributs, si, sempre que es pugui
garantir que es repercutirà als veïns. Per aquests motius i per altres que recolzem de l’exposició
del senyor Climent, votarem que no.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Gràcies, senyora Presidenta. M’han trepitjat la meitat de
les coses que havia de dir. Però bé, afegiré que volia fer unes observacions sobre aquesta
moció. Realment és una moció que s’ha presentat arreu de Catalunya, i hi ha diferents defectes
de forma. Això passa moltes vegades quan es fa un “tallar i enganxar”. Aquí es parla de la
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venda no sedentària que constitueix una modalitat de comerç tradicional de gran arrelament a
la nostra població. El nostre mercadet té 7 quasi 8 anys, va començar el 22 de maig i ens
agradaria que ara, ja tingués l’anomenada del de la Boqueria, però de moment s’està treballant.
Hi ha una sèrie d’errors quan es parla de competències i de les lleis i tal, que totes aquestes
lleis que s’esmenten en la moció, estan derogades totes. Hi ha una sèrie d’errors, que dic que
els articles tots derogats pel Decret 162/2015, del 14 de juliol, de venda no sedentària i del
mercat de marxants i la llei 18/2017, de l’1 d’agost, del comerç de serveis i fires. Per tant,
aquest apartat està tot equivocat. Realment estem del tot d’acord que aquí a Valldoreix no
tenim top manta, i sobre els acords, el punt 2, la taula de treball –com ha dit vostè- està
creada, vam fer una reunió amb els paradistes, varen venir tots, per recollir necessitats i
suggeriments i estaven tots els grups aquí presents, excepte vostè que no hi era, estaven tots
convidats. Cada dissabte visitem el mercadet per fer un control i donar suport i sobretot recollir
suggeriments tant dels paradistes com dels consumidors, que és molt important. El punt 3 està
fet, presentar audiència pública, i està inclòs dins l’estudi fiscal de costos de l’ordenança
presentada als grups i fins i tot aprovada pel ple. I el quart punt, de donar-ho a la Generalitat,
vostès tenen nivell al Parlament i poden presentar-ho allà, igual que ho han fet amb nosaltres. I
el 5è, informar d’aquests acords, nosaltres no tenim cap associació de marxants i paradistes.
Per tot això, nosaltres també la votarem en contra.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Bé, doncs, tant que es passegen tots pel mercat, també m’agradaria
saber en el moment en que ells demanen formació i promoció, jo crec que és un espai en que
parlem d’igualtat, d’oportunitats en que es podria precisament, amb temes de dones, amb
reinserció laboral, etc, doncs valorar l’opció que ens dóna el mercadet, i donar una sortida a
aquestes dones i fomentar aquesta activitat perquè no estem al 100%, entenc jo, i hi ha moltes
coses que s’han de millorar, sembla que sigui perfecte, i evidentment si fós tot perfecte no
estaríem aquí. Per tant com s’ha de millorar les coses, crec que noves idees i gent nova, és
important ser humils i acceptar les crítiques. Per tant penso que el tema de la promoció és
important, repeteixo, la formació i una oportunitat i mai, el que no volem amb el top manta,
criminalitzar –ja ho vaig comentar a la junta de portaveus-, a la gent que arriba i té prou feina a
sobreviure, i evidentment som prou sensibles i per res volíem anar per aquesta banda. Moltes
gràcies.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Ens ho haguéssim mirat d’una altra manera si
haguéssim tret aquest atès del top manta, perquè no és criminalitzar però si és banalitzar. El fet
d’esmentar només en una moció, que va dedicada a tots els paradistes d’arreu de Catalunya,
estem donant peu a que qualsevol que no tingui dos dits de front, pugui començar a fer
comentaris xenòfogs al respecte, i una institució o administració pública no ho hauria de fer.
Això no ho pot permetre, que quedi inclòs en un text legal. D’altra banda tot això que proposen
em sembla molt bé, i el senyor Castelló igual podria convocar la taula en breu i fer aquestes
aportacions i d’altres. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 1 (Ciutadans)
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Vots en contra: 7 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES)
Abstencions: 0
Decau la moció per 7 vots en contra i un a favor.
D) MOCIÓ INSTITUCIONAL PER A LA CREACIÓ D’UN PLA D’IGUALTAT PER A LA
CIUTADANIA DE VALLDOREX.
Els Plans d’Igualtat de Gènere per a la ciutadania esdevenen el marc de referència bàsic de les
polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes.
Es tracta d’un instrument de planificació i priorització de les actuacions en matèria d’igualtat de
gènere, és a dir, una eina de treball transversal que incorpora diverses àrees i competències
municipals i, com a tal, requereix l’adquisició de compromisos polítics per part del consistori i
mostra la voluntat política de treballar a favor de les polítiques de gènere i així afavorir la
transformació cap a una societat igualitària que eviti la discriminació de la dona.
També cal enfocar lo a partir de la perspectiva de participació ciutadana cercant dins un espai
deliberatiu, les aportacions sobre la Igualtat dona-home, en el marc d’un òrgan de participació
local on veïnatge i entitats participin activament en l’elaboració del futur Pla d’Igualtat de
gènere per a la ciutadania de Valldoreix
.
L’avaluació prèvia ha de ser el punt a partir del qual s’ha d’iniciar el procés d’elaboració del Pla
d’Igualtat de gènere. Aquesta avaluació ha de possibilitar fer balanç del camí recorregut per les
polítiques dutes a terme fins aquest moment i des de la perspectiva de gènere i d’igualtat, per
analitzar quins han estat els principals punts forts i punts febles.
L’avaluació des de la perspectiva de gènere subratlla que els efectes de tota acció pública no
són neutres i que, per tant, les diferències entre les dones i els homes han de ser considerades
des de la planificació.
En aquest sentit, avaluar des de la perspectiva de gènere aporta un coneixement essencial per
a la presa de decisions i esdevé una oportunitat per les polítiques d’igualtat de gènere per
situar-se com a referents en l’àmbit de l’avaluació de polítiques públiques i el rendiment de
comptes a la ciutadania.
Incorporar a l’agenda política l’avaluació, la diagnosi de gènere i l’elaboració d’un nou pla
d’igualtat és, doncs, molt important per reafirmar el compromís polític amb les polítiques
d’igualtat efectiva entre dones i homes. En aquest sentit, les institucions europees i el marc
jurídic internacional han tingut un paper molt important a l’hora de marcar l’agenda de les
polítiques d’igualtat de gènere a diversos àmbits.
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1. Atès que aquest és un pas més per avançar en el compromís polític per promoure la
igualtat efectiva entre dones i homes i afavorir la transformació cap a una societat més
igualitària.
2. Atès que a partir del futur pla d’igualtat podrem aprofundir en els protocols que establim
en contra de la violència masclista en tots els àmbits així com les mesures ja aprovades
com la de la parada a demanda al bus per a les dones a partir del vespre.
3. Atès que cal fomentar la participació socio-política de les dones, que cal un nou
repartiment del treball i usos del temps, que cal fomentar la coeducació, la formació i la
producció cultural de les dones, que cal la perspectiva de gènere a l’hora de dissenyar la
ciutat, i que cal promoure la salut de les dones.
Amb la voluntat de arribar a totes les fites possibles, soles o aprofitant la tasca desenvolupada
per l’Ajuntament de Sant Cugat, el Ple de l’EMD de Valldoreix acorda:
La Realització d’un Pla d’Igualtat local per a les veïnes i veïns de Valldoreix fruit del treball
conjunt de totes i tots, personal de l’EMD i grups polítics de Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies Presidenta. No m’estendré a llegir aquesta
moció perquè és una moció que he redactat a partir dels protocols de la Diputació de Barcelona
per crear plans d’igualtat per les administracions públiques, enteníem que es va presentar la
moció a Sant Cugat, i nosaltres també la d’assetjament sexual i la moció també del tema dels
autobusos, i per la part de la perspectiva de gènere, enteníem que a Valldoreix havíem de fer
un pas més per posar-nos a l’alçada d’altres municipis i implementar aquesta planificació. De fet
és un programa de planificació que entenc que la Diputació de Barcelona, us podeu recolzar en
ella i naltros també, és per crear una taula de treball, que farà una avaluació prèvia de les
polítiques de gènere que s’ha fet aquí, amb les polítiques que nosaltres tenim competència però
que són vàries, i a partir d’aquesta diagnosis o avaluació, ens faran recomanacions al respecte.
A partir d’aqui passo a llegir els acords. Amb la voluntat de arribar a totes les fites possibles,
soles o aprofitant la tasca desenvolupada per l’Ajuntament de Sant Cugat, el Ple de l’EMD de
Valldoreix acorda la Realització d’un Pla d’Igualtat local per a les veïnes i veïns de Valldoreix
fruit del treball conjunt de totes i tots, personal de l’EMD i grups polítics de Valldoreix.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Content evidentment, complementa l’altre, ens dóna un cos,
una per encabir-ho, en l’altra moció deia d’afegir-ho al pla d’igualtat de Sant Cugat perquè no hi
havia el de Valldoreix; evidentment si tenim el de Valldoreix aquest protocol que hem aprovat
que farem en algun moment, el podem afegir aquí, i bàsicament tot allò que com molt bé dius,
no tinguem les competències per fer-ho, doncs es pot fer amb col·laboració amb qualsevol altre
estament que tingui la capacitat per decidir. 16

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 8 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat.

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DES DEL DIA 1 DE MAIG DE
2018 FINS A 10 DE JULIOL DE 2018.
Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions des del dia 1 de
maig de 2018 fins a 10 de juliol de 2018:
-

Decret 194-e/2018 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 15 de maig de 2018,
de pròrroga pel termini d’un any del contracte del servei d’assessorament de participació
ciutadana amb l’empresa Civis Govern Obert SLU, pel preu de 16.466’66 euros més IVA
anuals.

-

Decret 234-e/2018 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 25 de maig de 2018,
d’adjudicació de les obres de Projecte d’alienacions de vial a les finques del carrer de
Moreneta de Montserrat/ carrer Vista Alegre, a l’empresa TEBANCAT, S.L pel preu de
39.460’11 euros més IVA.

-

Decret 277-e/2018 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 12 de juny de 2018,
d’adjudicació del servei de manteniment de l’enllumenat públic a l’empresa SECE, S.A,
de 69.039,94 euros anuals més IVA, pel termini de 2 anys prorrogable a dos anys més.

-

Decret 321-e/2018 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 28 de juny de 2018,
de modificació del contracte subscrit amb l’empresa Espais Verds del Vallès, S.L pel
manteniment de l’arbrat i els espais verds de Valldoreix per incloure tres zones noves:
pàrquing de Can Cadena, Mirador de l’Estació i Plaça de les Oliveres, essent l’increment
de 3.534,20 euros més IVA.

-

Decret 349-2/2018 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 10 de juliol de 2018,
que corregeix l’anterior Decret 321-2/2018, essent l’increment en la contractació amb
l’empresa Espais Verds del Vallès, S.L de 3.345,20 euros més IVA.
TORN D’INTERVENCIONS
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SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte al ple dels decrets presentats.

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/2018.
Vist l’expedient instruït, amb l’informe de la secretària-interventora.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 6/2018 amb càrrec a
baixes per transferència i amb càrrec al romanent de tresoreria:
EXPEDIENT
MODIFICACIÓ DE
CRÉDITS 6/18
PARTIDA

IMPORT
INICIAL

DESCRIPCIÓ

SUPLEMENT

IMPORT
ACTUAL

DESPESES
CAPITOL 1 DESPESES DE
PERSONAL
01-912-100.00

Retribució Junta de Veïns

01-912-160.00

Quotes seg social Junta de Veïns

03-326-143.00

Conveni beques formació
E.Bressol
TOTAL CAPITOL 1

137.510,00

4.740,54

142.250,54

44.759,57

1.963,52

46.723,09

4.030,17

4.000,00

8.030,17

186.299,74

10.704,06

197.003,80

CAPITOL 2 COMPRA BÉNS
CORRENTS I SERVEIS
08-920-214.00

Reparació i manteniment
vehicles

5.000,00

10.000,00

15.000,00

15-3321-220.01

Llibres biblioteca i audiovisuals

3.000,00

4.050,00

7.050,00

08-1532-210.00

Manteniment general carrers

387.017,16

50.000,00

437.017,16

19-171-227990

Manteniment jardineria

125.901,47

18.000,00

143.901,47

14-933-212.00

Manteniment masia Can
Monmany

11.151,67

5.000,00

16.151,67

532.070,30

87.050,00

619.120,30

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 4
TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
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12-231-480.00

Conveni amb els Marxosos
Valldoreix dia gent gran

13-441-479.00

Concessió transport

05-341-479.00

Subvenció Valldoreix Futbol club
TOTAL CAPITOL 4

0,00

2.500,00

2.500,00

518.772,96

77.173,75

595.946,71

0,00

4.000,00

4.000,00

518.772,96

83.673,75

602.446,71

CAPITOL 6 INVERSIONS
REALS
13-442-625.00

Noves marquesines

0,00

48.400,00

48.400,00

07-151-600.02

Construcció nova tanca per
ampliació 1er tram c/Nard

0,00

95.505,00

95.505,00

08-160-619.02

Obres rehabilitació torrent Badal

0,00

124.000,00

124.000,00

08-1532-624.00

Adquisició vehicle hibrid Serveis
Tècnics

0,00

20.000,00

20.000,00

06-334-625.01

Compra projector i pantalla de
cinema

0,00

9.867,00

9.867,00

09-165-639.00

Inversió en enllumenat públic

0,00

48.400,00

48.400,00

08-1532-634.00

Compra furgoneta per Brigada
obres

0,00

14.991,00

14.991,00

TOTAL CAPITOL 6

0,00 361.163,00

361.163,00

TOTAL MODIFICACIÓ

1.237.143,00 542.590,81 1.779.733,81

INGRESSOS
BAIXES
CAPITOL 2 COMPRA BÉNS
CORRENTS I SERVEIS
IMPORT
INICIAL

PARTIDA
12-231-226.99

Festes i celebracions gent gran

08-1532-214.00

BAIXES

IMPORT
ACTUAL

2.500,00

2.500,00

0,00

Manteniment maquinaria brigada
d'obres

30.000,00

10.000,00

20.000,00

18-338-226.02

Servei recaptació programa festa
major

1.000,00

1.000,00

0,00

03-323-221.05

Menjador escola bressol

116.821,89

4.000,00

112.821,89

150.321,89

17.500,00

132.821,89

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 8
PARTIDA

DESCRIPCIÓ
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IMPORT

870.01

Romanent per despeses generals

525.090,81

TOTAL CAPITOL 8

525.090,81

TOTAL FINANÇAMENT

542.590,81

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 D’INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Presenta la modificació de crèdits.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 4 (PDeCAT-Actuem)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)

5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDENCIA DE L’EMD, DE DATA 16 DE
JULIOL DE 2018, DE MODIFICACIÓ DEL PLA NORMATIU DE L’EMD DE VALLDOREIX
ANY 2018.
Donar compte del següent Decret de Presidència de l’EMD, de data 16 de juliol de 2018:
“L’article 132 de la llei 39/2015, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques,
estableix que anualment les Administracions Públiques faran públic el Pla Normatiu que contindrà les
iniciatives legals o reglamentàries que han de ser elevades per la seva aprovació en l’any següent.
L’article 133 de la llei 39/2015 estableix que amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o
avantprojecte de llei o de reglament, es substanciarà una consulta pública, a través del portal web de
l’administració competent en la que es demanarà l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més
representatives potencialment afectades per la

futura norma.

20

Atès que en data 31 de gener de 2018, per Decret de Presidència 74/2018 es va aprovar el Pla Normatiu
per l’any 2018, que només incloïa el reglament d’establiment del procediment dels processos
participatius del Pressupost Municipal.
Atès que es considera necessari modificar el Reglament de Participació Ciutadana i el Reglament Orgànic
Municipal.
RESOLC
Modificar el Pla Normatiu per l’any 2018, el qual inclourà:
-

Reglament d’establiment del procediment dels processos participatius del Pressupost Municipal.

-

Modificació del Reglament de Participació Ciutadana.

-

Modificació Reglament Orgànic Municipal.

Exposar al públic aquest acord en el portal de transparència.
Obrir una consulta pública, a través del portal web de l’EMD per recollir l’opinió dels subjectes i les
organitzacions més representatives potencialment afectats per les futures modificacions del Reglament
de Participació Ciutadana i del Reglament Orgànic Municipal:
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
c) Els objectius de la norma
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

TORN D’INTERVENCIONS
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: És un decret que vaig signar
per poder modificar el ROM. Això va lligat a la modificació del Reglament de participació
ciutadana, que no es pot fer sense passar per un pressupost participatiu, que actualment va per
llei... l’explicarà la senyora Degollada que el sap millor que jo.... Per modificar el Reglament de
participació ciutadana, s’ha de modificar el ROM i quan després també aprovem lo de les
videoactes també haurem de canviar el ROM.
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SECRETÀRIA-INTERVENTORA – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: És
canviar les dues coses. El Reglament de participació ciutadana i el ROM. Aquest últim era pel
tema de les videoactes i el Reglament de participació ciutadana per tot en general, el Consell de
la Vila, etc. Si que s’haurà d’obrir un procés de participació primer, després crear una comissió,
aquesta comissió fa un avant-projecte i després és el que s’aprova inicialment, s’exposa al
públic i s’aprova definitivament.

6.- RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA
REGULADORA
DEL
PROCEDIMENT
PARTICIPATIU
DELS
PRESSUPOSTOS
PARTICIPATIUS.
Atès que per acord del Ple de la Junta de Veïns de data 26 de febrer de 2018 es va acordar
crear una Comissió d’estudi per a l’elaboració de l’avantprojecte del Reglament del Procediment
dels Pressupostos Participatius formada per les següents persones:
a) President/a serà el President/a de l’EMD de Valldoreix
b) Altres membres:
Elena Degollada Bastos, vocal de participació ciutadana
Xavier Humet o Ferran Margineda, vocal nomenat pel grup de CUP-PC
Noel Climent, vocal nomenat pel grup d’ERC
Ana Cano Farré, vocal nomenada pel grup de C’s
Concepció Foraster Arespacochaga, secretària-interventora
Juanjo Cortés, tècnic de participació ciutadana
Marta Martorell, assessora de participació ciutadana
En serà secretària amb veu però sense vot, la tècnica de gestió, Cristina Grimaldos
Atès que la Comissió d’estudi es va reunir en data 15 de març de 2018 i en data 12 d’abril de
2018, i va redactar un avantprojecte.
Atès que en data 19 d’abril de 2018, el Ple de la Junta de Veïns va acordar aprovar inicialment
l’avantprojecte d’Ordenança d’establiment del procediment dels pressupostos participatius, i
exposar aquest acord al públic pel termini de trenta dies hàbils.
Atès que l’acord ha estat exposat al BOP de data 2 de maig de 2018; al DOGC de data 20
d’abril de 2018; al diari ARA de data 27 d’abril de 2018; a la web de l’EMD de Valldoreix en data
6 de juny de 2018 durant el termini de trenta dies hàbils.
Atès que en data 5 de juny de 2018, el Sr. Francesc Cardoner Puig, va presentar una al.legació
demanant:
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1.- Que es publiqui l’anunci a la web de l’EMD de Valldoreix.
2.- Que el redactat de l’Ordenança no és coherent amb el redactat de l’article 28 del Reglament
de Participació Ciutadana.
3.- Que hauria de ser tractat com un Reglament, no com una Ordenança
Atès que en data 11 de juny de 2018, el Sr. Francesc Cardoner Puig, va presentar les següents
12 al.legacions:
1.- Cal deixar clar quines lleis supletòries s’apliquen en els casos no previstos
2.- Cal que l’EMD faci pública la informació diversa perquè la ciutadania pugui formar-se una
opinió.
3.- El ciutadà no pot disposar de la informació del cost de l’actuació quan faci la proposta.
4.- Eliminar l’article 10.2
5.- Redactat poc clar de l’article 4.
6.- L’article 4.10 és redundant i cal eliminar-lo
7.- L’article 7 s’ha de modificar perquè seria més convenient que el ciutadà posi el títol de la
proposta
8.- L’article 12 hauria de definir qui farà l’Avaluació.
9.- L’article 12.2 i 12.3 són una còpia de la llei, però no defineixen qui farà cada una de les
tasques.
10.- La comissió de garanties és un òrgan només informatiu i consultiu, A més aquestes
funcions segons el Reglament de Parcipació Ciutadana corresponen al Consell de la Vila.
11.- El Reglament no defineix el termini d’execució de les propostes
12. Encara espera resposta de les al.legacions que va fer l’any passat.
Atès que la Comissió d’Estudi de data 12 de juliol de 2018, ha acordat respecte a les
al.legacions presentades:
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
ESTIMAR en part les següents al.legacions presentades pel Sr. Francesc Cardoner:
DESESTIMAR la resta de les al.legacions presentades pel Sr. Francesc Cardoner, en base a
l’informe de la Comissió d’Estudi.
APROVAR definitivament l’Ordenança reguladora del procediment participatiu dels
pressupostos participatius següent:
ORDENANÇA

REGULADORA

DEL

PROCEDIMENT

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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PARTICIPATIU

EN

ELS

Capítol I.- Objecte de l’Ordenança
Article 1.- Objecte
L’objecte d’aquest Reglament és la regulació del procediment per participar en la presentació de
propostes, validació i votació de les mateixes, per a la distribució de la quantitat reservada en el
Pressupost Municipal a executar en el següent exercici pressupostari, per ser destinada a allò
que decideixi la població.
El pressupost participatiu és el mecanisme de democràcia directa que permet als ciutadans
influir o decidir directament sobre els pressupostos públics, mitjançant processos de participació
ciutadana.
Article 2.- Publicitat.
Es farà publicitat del procés, així com de tota la informació indicada a l’article 47 de la Llei
10/2014, a través de la web de l’EMD, a través de les xarxes socials de l’EMD, també es podran
fer taules territorials (a llocs com el mercat municipal, a l’IES Arnau Cadell....).
També es podrà fer una campanya comunicativa amb pancartes, cartells i flyers, mirant de que
arribi a tota la població.
Capítol II.- Primera Fase del procés: presentació de propostes
Article 3.- Inici del procés
3.1 El procés s’iniciarà no més tard del dia 28 de febrer de cada any mitjançant Decret de
Presidència que haurà d’incloure el calendari del procés i la dotació pressupostària.
3.2 Es convocarà una sessió pública participativa oberta a tota la ciutadania amb la finalitat
d’explicar el procés participatiu i les seves fases, en la qual es donarà a conèixer la metodologia
a seguir per tal que el conjunt de la ciutadania pugui participar activament de tot el procés i
presentar les seves propostes.
3.3 El Decret fixarà un termini mínim de 30 dies hàbils, a comptar des de la publicació de
l’anunci en el web de l’EMD, per presentar propostes i perquè la ciutadania pugui presentar-se
com a representant a la Comissió de Garanties de conformitat amb la clàusula 15.6 d’aquesta
Ordenança.
3.4 Podran participar en aquesta fase, i presentar propostes:
- Qualsevol persona empadronada a Valldoreix, amb 16 anys o més, complerts abans de
la data del Decret de convocatòria.
- Les entitats inscrites en el Registre
d’Entitats i Associacions de Valldoreix.
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- Empreses i comerços ubicats a Valldoreix.
3.5 Podran presentar-se per poder formar part com a representants de la ciutadana a la
Comissió de Garanties:
- Qualsevol persona empadronada a Valldoreix, amb 16 anys o més, complerts abans de la
data del Decret de convocatòria.
3.6 Els partits polítics, coalicions d’electors o agrupacions d’electors no podran presentar
propostes dins d’aquest procés. Els grups municipals representats a l’EMD de Valldoreix, estaran
periòdicament informats durant el procés, per part de la Comissió Tècnica, del
desenvolupament d’aquest.
3.7 Les propostes es podran presentar per instància acompanyada del formulari que estarà
disponible al web municipal, o presentació presencial amb imprès que es trobarà a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana de l’EMD de Valldoreix.
Article 4.- Requisits de les propostes
Les propostes presentades hauran de complir els següents criteris:
- Han de ser competència de l’EMD de Valldoreix.
- Han de complir la normativa vigent que les reguli, segons la temàtica de la proposta.
- Han de ser viables tècnicament: els tècnics municipals seran els que exposaran que no hi
hagi cap inconvenient en el desenvolupament de la proposta i que s’ajustin a la
normativa vigent que les reguli.
- No podran tenir un cost superior a 40.000 euros.
- Han de ser avaluables econòmicament, indicant la ubicació de la inversió, i al màxim de
concreta possible.
- Han de tractar-se d’inversions (capítol 6 de despeses) i no poden comprometre exercicis
pressupostaris futurs, en quant a la despesa ( no es refereix al manteniment)
- Han de ser propostes que no provoquin exclusió social.
- Han de ser equitatives des d’un punt de vista de gènere.
- Han de ser propostes sostenibles i amb visió de vila.
- Les propostes que es proposin no poden ser: actuacions de manteniment que ja
s’estiguin duent a terme, despeses obligatòries per part de l’EMD de Valldoreix, plans
d’ajust ja existents, no poden fer referència a subvencions que s’atorguen.
- Totes les propostes que es presentin han d’anar acompanyades de les dades
identificatives del ciutadà, empresa o entitat que les realitza.
- Totes les propostes han d’estar presentades en el termini establert que s’especifica en el
calendari.
- No poden ser inversions ja previstes i decisions de govern.
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Capítol III.- Segona Fase del procés: Validació de les propostes
Article 5.- Creació d’una Comissió Tècnica
Es crearà una Comissió Tècnica que estarà formada per:
-

El/la Secretari/a-Interventor/a.
El/la Cap d’Urbanisme i Mobilitat.
L’arquitecte tècnic.
El/la Cap administratiu/va de comptabilitat
El/la Tècnic/a de medi ambient.
El/la Enginyer/a tècnic.
El/la Tècnic/a de Participació Ciutadana.

Article 6.- Funcions de la Comissió Tècnica
6.1 La Comissió Tècnica tindrà la funció d’estudiar la viabilitat legal, econòmica i urbanística de
cada una de les propostes presentades. La Comissió també estimarà el cost aproximat del
projecte.
6.2 La comissió tècnica del procés participatiu estudiarà totes les propostes presentades i
emetrà un informe raonat sobre cadascuna indicant si s’ajusta als requeriments especificats i si
és o no viable tècnica, jurídica i econòmicament. A cada proposta acceptada i validada se li
donarà un codi que s’utilitzarà per tal de fer la votació posterior.
6.3 En cas d’observar inadequacions o incompatibilitats en alguna de les propostes la Comissió
podrà proposar modificacions, sempre que no desvirtuïn o alterin de manera substancial el
contingut o sentit de la proposta original. També podrà unificar propostes si ho considera
oportú.
6.4 Redactar la memòria d’avaluació dels resultats del procés de participació ciutadana.
En ambdós casos cal revisar o informar tècnicament de nou la proposta, i demanar la
conformitat de la persona/es que han presentat la proposta original, abans de ser aprovada
definitivament.
Article 7.- Propostes finals
Les propostes que superin la valoració de la Comissió Tècnica passaran a la fase de votació
Es publicarà la relació definitiva de les propostes finalistes, en la qual figurarà al menys el codi
assignat a la proposta, la descripció de l’actuació i el cost econòmic de la mateixa, a la web de
l’EMD de Valldoreix, i es comunicarà personalment per escrit a tothom que hagi presentat una
proposta, hagi estat acceptada, modificada o26rebutjada.

Aquesta relació definitiva estarà exposada un mínim de 15 dies hàbils des de la publicació a la
web.
Capítol IV.- Tercera Fase del procés: Votació de les propostes
Article 8.- Participants
Podran participar en la fase de votació de les propostes presentades:
Qualsevol persona empadronada a Valldoreix amb 16 anys o més, complerts abans de la data
d’inici de la votació.
Article 9.- Termini de votació
El termini de votació serà de 30 dies hàbils.
Article 10.- Forma de votació
10.1 La votació es realitzarà mitjançant una eina electrònica que comptabilitzarà els vots.. Es
podrà votar de forma telemàtica a les Oficines d’Atenció Ciutadana o a través del web de l’EMD.
10.2. Cada ciutadà podrà votar totes les propostes que estimi convenients fins a, com a màxim,
esgotar la quantitat global prevista al pressupost.
Article 11.- Recompte
11.1 En el termini màxim d’una setmana a partir del dia que finalitzi el període de votació, es
presentarà el recompte extret de la plataforma en una acte públic del qual el tècnic de
participació aixecarà acta.
11.2La Comissió Tècnica, una vegada fet l’escrutini, confeccionarà una llista de totes les
propostes acceptades, ordenada de major a menor nombre de vots, en la qual figurarà el codi,
la descripció i el cost econòmic de cada actuació proposada. Les propostes escollides seran per
ordre de la llista fins que s’esgoti la quantitat econòmica global fixada en la convocatòria del
procés participatiu, i fins un màxim d’un 20 per cent més d’aquesta quantitat global per fer els
ajustos necessaris.
Capítol V. Fase final del Procés: Avaluació
Article 12.- Avaluació procés:
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1. L’avaluació dels resultats del procés de participació ciutadana s’ha de reflectir en una
memòria final, que s’ha d’elaborar per la Comissió Tècnica en el termini de dos mesos a
comptar de la seva finalització i que ha de contenir com a mínim:
a) La descripció del procés i les seves fases.
b) Una informació quantitativa i qualitativa de la participació que hi ha hagut i de les
aportacions que s’han rebut.
c) La metodologia emprada en el procés de participació ciutadana i en la fase de valoració.
d) Una valoració global del procés i dels seus resultats.
2. La memòria final d’avaluació s’ha de fer pública al web institucional de l’EMD de Valldoreix i
s’ha de comunicar als participants.
3. L’EMD de Valldoreix ha de retre comptes sobre el procés de participació ciutadana. El
retiment de comptes implica, en tot cas:
a) Donar a conèixer els criteris utilitzats per a valorar les aportacions i propostes i els motius
pels quals han estat acceptades o rebutjades.
b) Acreditar el compliment dels compromisos assumits com a conseqüència del procés de
participació ciutadana.
Capítol VI.- Comissió de Garanties
Article 13.- Composició de la Comissió de Garanties
La Comissió de Garanties estarà formada per un màxim de 18 persones.
Estarà formada pels següents representants:
Un representant de cada grup municipal de l’EMD
Un representant de cada Consell Sectorial: Educació, Medi Ambient i Mobilitat
Un representant d’una associació de la gent gran
Un representant d’una associació de comerciants
Un representant d’una associació de joventut
Un representant d’una associació esportiva
Dos representants de les associacions culturals
Un representant d’una associació veïnal
Dos representants de la ciutadania.
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Article 14.- Funcions de la Comissió de Garanties
La Comissió de garanties és un òrgan de participació informatiu i consultiu.
La tasca principal de la Comissió de Garanties serà la del seguiment del procés participatiu i de
l’execució dels projectes dels Pressupostos Participatius fins la seva finalització.
També té com a funció de fer una valoració del desenvolupament del procés de participació
dels Pressupostos Participatius de Valldoreix. Aquesta valoració de la Comissió de Garanties
constarà a la memòria final d’avaluació.
Article 15.- Nomenament i cessament dels seus representants1.- Cada grup municipal
nomenarà un representant per formar part de la Comissió de Garanties.
2.- Cada Consell Sectorial nomenarà un representant per formar part de la Comissió de
Garanties.
34.-Es consultarà a totes les Entitats Culturals de Valldoreix si volen formar part del Consell de
Garanties. Entre les Entitats que en vulguin formar part, es farà un sorteig, formant una llista
per ordre de sortida. Les que els corresponguin els dos números primers, nomenaran un
representant per formar part de la Comissió de Garanties de l’any vigent. Els dos següents
nomenaran un representant per l’any posterior, i així successivament.
5.- De la mateixa manera es procedirà amb les Associacions de veïns, amb les associacions
d’esports, associacions de joventut, associacions de comerciants i associacions de la gent gran,
però tenint en compte que només tindran un representant cada un en la Comissió de Garanties.
6.- Quan s’inicii el procés, s’obrirà una convocatòria perquè en el termini de 30 dies hàbils, totes
les persones empadronades a Valldoreix, majors de setze anys complerts abans del Decret de
convocatòria, puguin presentar-se per ser candidats com a representants de la ciutadania a la
Comissió de Garanties. Entre les persones que estiguin interessades es farà un sorteig, formant
una llista per ordre de sortida. Els que corresponguin els dos números primers seran nomenats
per formar part de la Comissió de Garanties.
7.- Cada any tots els representants al Consell de Garanties cessaran automàticament, i s’haurà
de fer un nou nomenament pel proper any.
8.- Cada entitat nomenarà un representant, i el seu substitut/a, per acord de la seva junta. La
representació d’ambdós es justificarà davant l’EMD amb un certificat.
Article 16.- Nomenament i funcions del President i Secretari de la Comissió de
Garanties
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1.- En serà President, el vocal/la vocal de participació de l’EMD de Valldoreix. Formarà part del
Comissió de Garanties, i les seves funcions seran:
- Convocar les Comissions
- Dirimir amb el seu vot de qualitat
- Executar allò que ha acordat la Comissió
2.- En serà Secretari/a, el tècnic/a de participació de l’EMD de Valldoreix, i tindrà veu però no
tindrà vot.
Les seves funcions seran d’informació, assessorament i aixecament d’actes si s’escau.
Disposició transitòria: El procés corresponent als anys 2018 i 2019 es tramitaran conjuntament,
acumulant les quanties proposades per cada any.”
Segon.- Publicar el text íntegre de l’ordenança al BOP, a la web de l’EMD de Valldoreix, al
portal de transparència, i anunciar al DOGC la referència en el BOP que s’ha publicat, d’acord
amb l’article 66 del Reglament d’obres, activitats i serveis (ROAS).
Tercer.- Trametre una còpia de l’Ordenança i de la seva aprovació a l’Administració de l’Estat
i a la Generalitat de Catalunya en el termini de 15 dies, de conformitat amb l’article 65 del
ROAS.
TORN D’INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Presenta el punt de les al·legacions presentades pel
senyor Francesc Cardoner. Llegeix els diferents punts de les al·legacions presentades.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Ja ho hem parlat en altre fòrum però és bo que la gent que
està avui aquí en sigui conscient. Primer vull agrair l’esforç del senyor Cardoner de revisar-s’ho
tot com ho fa, també haig de dir que al final veiem clarament algunes que es podien
desesestimar, i si que hi ha algunes que s’han acceptat parcialment i n’hi ha d’altres que no les
ha acceptat el govern i que nosaltres, com a Esquerra, considerem que es podrien acceptar i
que no s’accepten bàsicament per un error de base, que tenim una visió oposada. El tècnic de
participació ha fet l’informe que ha considerat adient en el seu moment, el que està clar és que
quan el govern pren la decisió de no convocar per primera vegada el Consell de la Vila, al meu
entendre, està cometent un error garrafal, que és com que vull canviar el Consell de la Vila,
doncs no ho convoco. Jo crec que ens hem d’atendre a la Llei fins que la canviem, i a la norma
fins que la canviem, i per tant el reglament que s’ha d’aplicar és el que hi ha fins que el
canviem. I que aquí hi ha un punt d’acord de l’equip de govern i l’oposició, que és que tots
entenem que el Consell de la Vila ha de ser més obert i més participatiu, però això no vol dir
que li haguem de treure l’element diguéssim30de representativitat que tenen les associacions

de la vila. Com li donem la volta a això? M’ha fet molta gràcia que fem referència a un informe
del Síndic de Catalunya, però no ho fem del Síndic de Valldoreix que el que ens deia era el
contrari. I de totes formes, el Síndic de Catalunya tampoc va dir només això, va dir més coses, i
bàsicament el que tothom diu és si, si, tenen tot el dret a fer el que vulguin, però posint-se les
piles per trobar un mecanisme que canviï aquest organisme de participació si realment el volen
canviar. Per tant, entenc i comparteixo les al·legacions del punt dos del primer plec, i deu del
segon, on establia que això emana del Consell de la Vila i que pertant aquell error d’haver
deixat de convocar el Consell de la Vila, provoca que ens trobem en aquesta paràl·lisi en aquest
cas. Jo ho deixaria aquí, perquè potser hi ha algun altre company que vol fer referència al
tema.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies, Presidenta, senyora Degollada; volia fer una
pregunta a la Secretària-interventora que estava molt tranquil·la fins ara, i és quan ha
començat aquest punt del ple, ha fet esment d’una cosa que si que varem parlar a la Junta de
portaveus, al respecte de que s’havia d’aprovar això perquè implicaria una reforma del ROM, i
que aquesta reforma del ROM implicaria també treballar el Consell de la Vila per desenvoluparlo de nou de forma més oberta. A mi m’agradaria que la Vocal de participació, la senyora
Degollada, ho verbalitzés obertament, perquè entenc que ni ERC ni la comissió de Procés
Constituent, som del parer d’anar aixafant la guitarra en temes de participació ciutadana.
Evidentment no és el nostre model el que vostès proposen, però naltros serem partidaris, però
tampoc és cap cosa dolenta que vostès aprovin un Reglament de pressupostos participatius. Per
tant si vostès es comprometen verbalment aquí en aquest ple a tirar endavant la modificació del
ROM per desenvolupar el Reglament del Consell de la Vila, llavors els ho aprovem, i sinó ens
abstindrem. Gràcies.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Com ho dic aquí, té la meva garantia....El punt anterior
era senzillament fer un decret per convocar l’inici de la propera comissió que farem que serà
per canviar el reglament. Sabem i vam estar parlant que en el fons –en la forma potser no ho
entenem de la mateixa manera-, però en el fons estem d’acord que volem el que deia el senyor
Climent fa un moment, més participació i millor. És a dir que tenen la meva paraula pel que
valgui, i de veritat que ens comprometem a posar-nos-hi ja.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Molt breument un apunt, al senyor Cardoner agrair-li
la vehemència que arriba a tenir, entenc que part de les seves al·legacions no eren encertades,
però n’hi havia un parell que eren aplastants, com l’al·legació de la comissió de garanties que
està formada per membres del Consell de la Vila i entenem que si no hi ha aquest compromís
del govern, no podem tirar endavant aquest reglament que es contradigui amb el mateix ROM.
Gràcies.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Reitero el compromís de la
senyora Degollada des de tot l’equip de govern i per això vam signar el Decret previ a aquest
punt.
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TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES,)
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 (Ciutadans)

7.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST ANY 2017.
Atès que en data 24 de maig de 2018, la Comissió Especial de Comptes va informar
favorablement el Compte General del Pressupost d’aquesta corporació corresponent a l’exercici
de l’ any 2017, i el mateix ha estat exposat al públic durant el període de quinze dies i vuit dies
més, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la província de data 4 de juny de 2018,
sense que s'hagi formulat cap tipus de reclamació.
Vist que aquesta Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l'esmentat Compte
general, en sessió del dia 12 de juliol de 2018.
Vist que el Compte s’ha de sotmetre a la Junta de Veïns, per a que sigui aprovat abans de l’1
d'octubre de 2018.
Considerant el preceptes continguts en els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en
relació amb la tramitació i el contingut.
Aquesta Presidència proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR definitivament el Compte General d'aquesta EMD corresponent a
l'exercici de 2017.
SEGON.- REMETRE el contingut de l'acord, juntament amb tota la documentació a la
Sindicatura de Comptes.
TORN D’INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: La Comissió Especial de Comptes es va reunir en data 24
de maig i en segona sessió, el 12 de juliol s’ha aprovat el Compte General. Llegeix els acords
del punt.
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TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 4 (PDeCAT-Actuem)
Vots en contra: 0
Abstencions: 4 (CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)

8.-APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS A 31-12-2017.
Vist que ha estat formulat per la Presidència de la Junta de Veïns l'Inventari General de l’ EMD de
Valldoreix, tancat a la data del 31 de desembre de 2017.
De conformitat amb els articles 100 a 118 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d'octubre, pel
qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, es proposa al Ple de la
Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR la rectificació de l'Inventari General de Béns, Drets i Obligacions d’aquesta
EMD de Valldoreix a 31 de desembre de 2017.
SEGON.- De conformitat amb l'article 105.3 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d'octubre,
pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, remetre al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya una còpia de l'abans dit Inventari,
autoritzada pel Secretari de la Corporació i amb el vist-i-plau del President de l'Entitat.
TORN D’INTERVENCIONS
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix la proposta d’acord presentada.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 8 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat.

9.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDENCIA DE CANVI DE CARTIPÀS
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MUNICIPAL, NOMENANT BERNAT GISBERT RIBA VOCAL DE L’AREA DE SERVEIS
GENERALS.
Donar compte del Decret de Presidència de l’EMD de Valldoreix, núm. 354-e/2018 de data 11
de juliol de 2018 següent:
“Atès que per Decret 438/15 de Presidència d’aquesta EMD de Valldoreix, de data 15 de juny de
2015, es varen crear les àrees de govern, i es va nomenar a Bernat Gisbert Riba encarregat de
les següents àrees:
Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut, Esports i Gestió de Residus.
Atès que per Decret 33/2018 de Presidència, accidental d’aquesta EMD de Valldoreix, de data
19 de març de 2018, es va assignar al Vocal Bernat Gisbert Riba, l’àrea d’Atenció a les
persones, juntament amb les altres àrees que ja portava.
Atès que des de la Presidència accidental es considera necessari assignar al Sr. Bernat Gisbert
Riba l’àrea de Serveis Generals, que actualment té assignada la Vocal Sra. Elena Degollada.
HE RESOLT
NOMENAR a Bernat Gisbert Riba, Vocal encarregat de l’àrea de Serveis Generals, el qual
passarà a tenir assignades les següents àrees:
Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut, Esports, Gestió de Residus, Atenció a les persones i
Serveis Generals.
La Vocal Elena Degollada Bastos passarà a tenir assignades les següents àrees:
Economia, Participació Ciutadana, Pla d’Actuació Municipal, Educació i Serveis Socials.
NOTIFICAR aquest acord a Bernat Gisbert Riba i a Elena Degollada Bastos.
DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple de la Junta de Veïns.
PUBLICAR aquest acord al BOP, al portal de la transparència i web de l’EMD.”
TORN D’INTERVENCIONS
PRESIDENTA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Li hem demanat al Bernat si
podia tenir una major dedicació i tots sabem que ens falta el president, que el tenim de baixa, i
ens repartim la feina, fem un petit canvi de34cartipàs i el Bernat s’ho ha pogut combinar

amb la seva feina i passarà a portar Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut, Esports, Gestió
de Residus, Atenció a les persones i Serveis Generals. Llegeix l’acord presentat.

10.- APROVAR LA DEDICACIÓ PARCIAL DEL 75 PER CENT A BERNAT GISBERT RIBA,
MI MODIFICAR LES SEVES RETRIBUCIONS.
Atès que per acord del Ple de la Junta de Veïns, de data 25 de juny de 2015, es van aprovar les
indemnitzacions per assistència òrgans col·legiats, retribució als membres de la Corporació i
aportació als grups municipals.
Atès que des de la Presidència accidental s’ha considerat necessari assignar al Sr. Bernat
Gisbert Riba l’àrea de Serveis Generals, que actualment té assignada la Vocal Sra. Elena
Degollada.
Atès que amb l’assignació d’aquesta nova àrea i amb l’àrea d’atenció a les persones que ja se li
va assignar en data 19 de març de 2018, el Vocal Sra. Bernat Gisbert necessitarà més
dedicació.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
DETERMINAR que el Sr. Bernat Gisbert Riba desenvoluparà les seves funcions, amb règim de
dedicació parcial , amb una dedicació de 28’12 hores setmanals, que representa una dedicació
del 75 per cent, com a vocal amb adscripció d’àrea, a partir del dia 20 de juliol de 2018, en la
quantia de 26.100 euros anuals, establerta en l’acord de data 25 de juny de 2015.
PUBLICAR aquest acord al BOP, al DOGC i al portal de la transparència i web de l’EMD.
TORN D’INTERVENCIONS
PRESIDENTA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: D’acord amb el Decret
aprovat, tindrà més dedicació passa a la dedicació del 75% que és la que tenen els altres
vocals. Lleigeix els acords de la proposta.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 5 (PDeCAT-Actuem, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (CUP-PC, ERC-MES)
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11.- DONAR LA COMPATIBILITAT PER EXERCIR LES TASQUES DE RESPONSABLE DE
L’AREA DE FORMACIÓ DE LA FEDERACIÓ D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE
CATALUNYA A ORIOL SALES CAMPOS, TÈCNIC D’ESPORTS, EDUCACIÓ I SERVEIS
SOCIALS DE L’EMD DE VALLDOREIX.
Atesa la petició del Sr. Oriol Sales Campos, com a Tècnic d’Esports, Educació, Serveis Socials i
Sanitat de l’EMD de Valldoreix, amb la condició de personal laboral interí d’aquesta Entitat,
demanant la compatibilitat per exercir les tasques de responsable de l’Àrea de Formació de la
Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), entre 10 i 15 hores setmanals fora del
seu horari a l’EMD.
Atès el següent informe emès per la Secretària-Interventora en data 12 de juliol de 2018:
“Fonaments jurídics.
1.- Objecte del present informe
És objecte del present informe dictaminar sobre la procedència de declaració o denegació
d’atorgament de compatibilitat al Sr. Oriol Sales Campos, de l’exercici de l’activitat privada de
responsable de l’àrea de formació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC),
amb l’activitat pública de Tècnic d’Esport, Educació, Serveis Socials i Sanitat, en règim laboral interí
d’aquesta EMD.
2.- Normativa aplicable
El règim d’incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques està regulat amb
caràcter bàsic a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, modificada per la Llei 7/2007, de 12 d’abril
de l’EBEP.
Així mateix, és d’aplicació el Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals.
3.- Causes d’incompatibilitat amb activitats privades
Segons disposa la normativa referida, serà incompatible una activitat privada amb la pública que
desenvolupa amb aquesta Entitat, el treballador peticionari:
- Quan l’activitat privada es relacioni directament amb les activitats públiques que
exclusivament desenvolupi el peticionari en aquesta Entitat Municipal Descentralitzada.
- Quan l’activitat privada es relacioni amb
els assumptes en que el peticionari
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estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del
lloc públic en aquesta Entitat.
- Quan l’activitat privada es relacioni amb persones a qui s’estigui obligat a atendre en el
desenvolupament del lloc públic que ocupa en aquesta Entitat.
- Pertànyer a Consells d’Administració o òrgans rectors d’empreses i entitats privades,
sempre que l’activitat de les mateixes estigui directament relacionada, en aquest cas, amb
aquesta Entitat en què presta servei el peticionari sol·licitant.
- El desenvolupament, per si o persona interposada, de càrrecs de tot ordre en Empreses o
Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendataris o
administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic.
- La participació superior al 10 per cent en capital de societats anteriorment referides.
- Quan disposi de la prèvia autorització de compatibilitat per un segon lloc o activitat pública,
sempre que la suma d’ambdues sigui igual o superior a la màxima en les Administracions
Públiques.
- Quan el resultat de l’activitat professional hagi d’estar sotmesa a l’autorització, llicència,
permís, ajuda financera o control d’aquesta Entitat en que presta els seus serveis el
peticionari.
- Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la
presència física del peticionari, amb el que té atribuït en aquesta Entitat.
- Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa dels interessos particulars
d’aquesta Entitat.
- Totes les altres que es puguin establir per llei o reglament.
Per tant, amb els condicionants anteriors, es pot autoritzar la compatibilitat sol·licitada, sempre
que l’activitat privada com a responsable de l’àrea de formació de la Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya (FEEC), es respectin les anteriors limitacions.
4.- Òrgan competent per resoldre la compatibilitat
L’article 333 del Decret 214/90 pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les
Entitats Locals estableix que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per resoldre la
compatibilitat.
Conclusió
L’exercici de l’activitat privada sol·licitada pel Sr. Oriol Sales Campos no és incompatible amb
l’activitat pública que desenvolupa com a Tècnic d’Esports, Educació, Serveis Socials i Sanitat de
l’EMD, sempre que es compleixin les limitacions relacionades en l’apartat tercer d’aquest informe.
No obstant el Ple acordarà allò que cregui convenient, com a òrgan competent per fer-ho”
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns

l’adopció del següent ACORD:
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Atorgar al Sr. Oriol Sales Campos, la compatibilitat per exercir com a responsable de l’Area de
Formació de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya, fora del seu horari de treball a
l’EMD, sotmès al compliment de les condicions que s’especifiquen en l’informe jurídic que
consta en aquest expedient i les que legalment procedeixin.
TORN D’INTERVENCIONS
PRESIDENTA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Presenta la proposta d’acord.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 8 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat.

12.- MODIFICACIÓ DEL SERVEI LES LINIES DEL TRANSPORT PÚBLIC V1, V3 I V4
PER ADAPTAR-LES A LA DEMANDA.
Vist el següent informe del Cap d’Urbanisme i Mobilitat, de data 17 de juliol de 2018:
“Objecte
L’objecte del present informe és l’escrit presentat en data 6-7-2018 (2018-E-RE-45) per Marfina Bus S.A.
Soler i Sauret S.A. U.T.E. (ValldoreixBus), en el qual sol·licita autorització per a la modificació dels
horaris de servei de les línies V4.
Antecedents i valoració de la proposta
L’any 2015 es va crear la línia V4, la qual es subdivideix en dos itineraris:
-

V41, entre la plaça de l’Estació i la plaça Mas Roig, amb l’objectiu de reforçar les línies V1 i V3,
especialment en horari d’entrada i sortida dels centres escolars, en l’eix principal de la rambla M.
J. Verdaguer.

-

V42, amb l’objectiu de donar servei al barri de la Serreta.
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La línia funciona únicament de dilluns a divendres amb els següents horaris:

Línia V4 – Horari A
V41 Sortides Plaça Estació (direcció Mas Roig)
8:00

8:30

9:00

9:30

15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 18:00

Pas Plaça Mas Roig (direcció Estació)
8:09

8:39

9:09

9:39

15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:39 18:09

V42 Sortides Plaça Estació (direcció La Serreta)
8:15

8:45

9:15

9:45

15:15 15:45 16:15 16:45 17:15 17:45 18:15

De l’evolució de la demanda de les diferents línies, s’observa que la línia V42 és la de menor demanda,
mentre que la línia V41 té un major increment en el nombre de validacions.
LÍNIES
V1
V2
V3
V41
V42
Total

2016
160.385
88.245
124.519
23.612
7.194
403.955

2017
165.349
101.923
135.376
26.671
8.666
437.985

%
3,10%
15,50%
8,72%
12,96%
20,46%
8,42%

De les dades que aporta l’empresa concessionària també s’observa que la línia V2 únicament té
demanda suficient entre les 8:15 i les 8:45, i en menor quantitat a l’entorn de les 17:00, essent
pràcticament nul·la a la resta d’expedicions.
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Dades proporcionades per ValldoreixBus

Pels motius anteriors, ValldoreixBus proposa mantenir la línia V42 en les hores d’entrada i sortida dels
centres escolars (Col·legi El Pinar) i destinar la resta d’expedicions a reforçar les línies V1 i V3,
especialment la V1 ja que en determinades expedicions no pot absorbir la totalitat dels usuaris a la
parada de l’Estació.
L’alteració dels horaris, mantenint el nombre total d’expedicions de la línia V4 no altera les condicions
econòmiques de la concessió.
Marc legal
La concessió del servei de transport urbà en autobús de Valldoreix es regeix pel Plec de condicions
administratives, tècniques i econòmiques, de data 2-4-2003, amb les modificacions aprovades per acord
de la Junta de Veïns, de data 23-5-2013, 25-9-2014 i 14-5-2015. Concretament els horaris estan
determinats en el Quadre 2. Calendari i horaris.
Proposta
D’acord amb el contingut anterior s’informa favorablement l’autorització per a modificar els horaris de la
línia V4, que passaran a ser els següents:

Línia V4 – Horari A
V41 Sortides Plaça Estació (direcció Mas Roig)
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7:30

7:45

8:00

8:30

9:00

9:15

14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:00

Pas Plaça Mas Roig (direcció Estació)
7:38

7:53

8:08

8:38

9:08

9:23

14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:23 17:38 17:53 18:08

V42 Sortides Plaça Estació (direcció La Serreta)
8:15

8:45

17:00

Es proposa que el canvi d’horaris s’implementi a partir del dia 10 de setembre de 2018.”

PRIMER.- MODIFICAR el contracte de gestió del servei del transport urbà en la modalitat en
concessió administrativa, en els següents termes:
Modificar la Línia V4 que passarà a fer el següent horari a partir del 10 de setembre de 2018:
Línia V4 – Horari A
V41 Sortides Plaça Estació (direcció Mas Roig)
7:30

7:45

8:00

8:30

9:00

9:15

14:45 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30 16:45 17:15 17:30 17:45 18:00

Pas Plaça Mas Roig (direcció Estació)
7:38

7:53

8:08

8:38

9:08

9:23

14:53 15:08 15:23 15:38 15:53 16:08 16:23 16:38 16:53 17:23 17:38 17:53 18:08

V42 Sortides Plaça Estació (direcció La Serreta)
8:15

8:45

17:00

Reforçar a partir del dia 10 de setembre de 2018 les línies V1 i V3, especialment la V1 ja que
en determinades expedicions no pot absorbir la totalitat dels usuaris de la parada.
Aquestes modificacions no alteren les condicions econòmiques de la concessió.
NOTIFICAR aquest acord al concessionari Marfina Bus S.A/Soler i Sauret S.A UTE.

TORN D’INTERVENCIONS
PRESIDENTA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Presenta la proposta d’acord.
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SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Al respecte del tema dels autobusos, ens agradaria
tenir el retorn del que li vam comentar a la Junta de portaveus al respecte de les converses
amb el tècnic de mobilitat de Sant Cugat, senyor Muratet, i la possibilitat de que la línia 4 de la
Floresta no passi més per Valldoreix i llavors això implicaria que deixarien descoberta la zona de
la Serreta i Barceloneta –Sant Jaume no tant, evidentment-, i la segona qüestió al respecte és
que si be trobo molt correcte que la UTE Marfina Bus S.A/Soler i Sauret S.A UTE enviïn un
informe de mobilitat fent aquestes recomanacions, que trobo molt coherent, no té present unes
condicions laborals dels treballadors que entenc estan encara fora de conveni, perquè són 7
treballadors quan haurien de ser, segons els torns establerts, ara no recordo si són 11, i això
implica que els treballadors podrien fer hores extra, però no tantes com implica els torns
actuals. Evidentment estan fent unes 350 hores anuals, quan en el conveni provincial de
transports són 80, i sempre se’n fan de sota mà, però és desmesura i al estar a sota del nostra
paraigües evidentment s’hauria de regularitzar. Gràcies.
PRESIDENTA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Ho vam parlar en el seu dia
amb l’empresa i el tècnic de mobilitat, però tornarem a parlar d’aquest tema laboral. I vaig
parlar amb el tècnic de mobilitat per a que parlés amb el senyor Moratet, pel tema de la
supressió dels busos, però no ho ha pogut fer perquè està de vacances i quan torni reprendrem
aquestes converses. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 8 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat.

13.- IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE VÍDEO ACTES PER LA GRAVACIÓ I REDACCIÓ
DE LES ACTES, I ACORDAR EL COMPROMÍS DE REFORMAR EL ROM.
Atès que l’article 18 de la Llei 40/2015 estableix que “podran gravar-se les sessions que celebri
l’òrgan col.legiat. El fitxer resultant de la gravació, junt amb la certificació expedida pel
Secretari de l’autenticitat i integritat del mateix, i tots els documents en suport electrònic que
s’utilitzin com a documents en la sessió, podran acompanyar l’acta de les sessions, sense
necessitat de fer constar en ella els punts principals de les deliberacions”.
Atès que la disposició addicional vint-i-unena de la Llei 40/2018 estableix que les disposicions
de la Llei relatives als òrgans col.legiats no seran d’aplicació als òrgans col.legiats de les entitats
locals, per tant l’article 18 no es tracta d’una disposició directament aplicable a les entitats
locals.
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Vist l’informe de l’Associació Catalana de Municipis, de data 1 de març de 2017, que respecte
aquest tema conclou:
“ En definitiva, podem concloure, respecte de la possibilitat de recórrer al sistema de vídeo acta
per tal de donar compliment a l’obligació d’aixecar acta de les sessions del Ple i de la JGL de les
Corporacions Locals, que, tot i no trobar-se expressament prevista per l’àmbit local, no s’aprecia
impediment perquè pogués ser empreada en els termes definitis per l’article 18 de la nova Llei
40/2015, sempre respectant els requisits de la normativa local actualment vigent, i,
preferiblement, desenvolupada pel reglament orgànic municipal dels ens locals.”
Atès que des de l’equip de govern, es considera urgent i necessària la implantació del sistema
de vídeo actes en el Ple, que ajudarà a tenir més transparència i efectivitat.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns:
ESTABLIR que la part deliberativa dels acords de les actes del Ple de la Junta de Veïns seran
amb suport electrònic, en format vídeo, a partir del moment que s’adquireixi el corresponent
programa de vídeo actes.
APROVAR el compromís de modificar el ROM de recollir en el mateix aquest sistema de
redacció de les actes.

TORN D’INTERVENCIONS
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Presenta la proposta d’acord.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Molt breu. Ens felicitem per aquesta nova proposta,
entenem que ens modernitzem, i ens agradaria recordar que, ve de molt antic, estan el Sr.
Gavaldà com a tècnic de participació ciutadana, vam endagar una reforma del ROM i havíem de
parlar de les audiències i de les actes, en aquell moment parlàvem d’audio-actes, aquesta
resolució ha trigat una mica, però més val això que res. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Actuem, CUP-PC, ERC-MES)
Vots en contra: 0
Abstencions: 1 (Ciutadans)
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14.-ACCIÓ DE GOVERN

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Gràcies senyora Presidenta. Amb el tema de Cultura,
comentar que estem amb el Cinema a la Fresca, i hi ha una certa espectació per haver afegit
una pel·lícula més el mes d’agost, ja veurem... Després recordar que amb participació ciutadana
es va decidir passar l’Aplec de la Salut al dissabte 20 d’octubre, entre d’altres hi haurà concurs
de paelles, gimcama infantil, missa, la Coral Harmonia, etc. Pel que fa a Medi Ambient, s’està
desbrossant la riera del Nonell i de la riera de Llobet, i ja hem finalitzat les franges de prevenció
incendis. Moltes gràcies. Ah, si, suposo que molts de vostès ja han vist publicat la recollida dels
horts solidaris, que s’ha recollit 4 tones d’aliment que és una xifra significativa i molt gratificant.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Des de Comunicació donar una bona notícia i és que des d’avui
al matí –perquè ahir encara no funcionava-, podeu veure a la web un bànner que és el del
Portal de Transparència. Si cliqueu veure-ho el nou portal que està fet a través del Gestiona,
que és el gestor d’expedients, falta pujar molta informació, però tot el portal està fet i
expectants per si voleu comentar alguna cosa o si creieu que es pot millorar, que també ens
interessa molt. El primer pas ja l’hem fet. Pel que fa a Joventut, recordar que el Som Music que
es va ajornar per pluges es farà el 7 de setembre, ho recordo més que tot perquè serà la
setmana abans de Festa Major, i Esports, aquesta setmana s’està duent a terme el gran slam
de pàdel que depèn de la Federació internacional de pàdel. Convidar-vos el diumenge a les
finals venen jugadors de talla mundial, i pot valdre molt la pena. Moltes gràcies.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Moltes gràcies senyora Presidenta. Des de les vocalies
que jo porto només dir que amb gran satisfacció puc dir que l’Escola Bressol, ha omplert totes
les places que oferia en primera opció. De P1 només ha quedat un nen fora, i esperem a veure
si se li pot fer un foradet a meitat de curs, i de P2, només han quedat dos nens que van fer la
inscripció fora de termini. Per tant dins la peneta de deixar gent a fora 3 persones, també hi ha
la satisfacció d’haver omplert l’escola en primera opció. També des de Participació Ciutadana dir
que comencem el procés de modificació del Reglament de Participació Ciutadana, que la
setmana que ve, dilluns fem una roda de premsa per presentar els pressupostos participatius,
comencen ja, però la presentació de propostes –ja us avanço- serà fins el 30 de setembre, i ja
us anirem donant totes les explicacions, etc. I que hem fet el concurs per la Mestra
Coordinadora de l’Escola Bressol, i així ja tindrem una persona i una bossa de treball, que és
estupendo! També des de Participació Ciutadana, la Diputació ens ha atorgat una plataforma
que es diu “Decidim” que el Juanjo i jo vam anar a fer un curset de formació insuficient i n’hem
d’aprendre més, i també ho podrem posar al servei de la ciutadania, per poder fer més
participació. A l’hora que fem la reforma del Reglament, alhora anirem treballant també amb el
pla d’equipaments que també farem amb participació ciutadana –espero no ens liem amb tanta
participació-. Gràcies.
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PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Seguint amb els concursos,
ens ha agafat en una època de canvis a l’EMD. Tots sabeu que s’ha jubilat la Magda, després de
quasi 40 anys al servei de l’EMD, i que el Tito que estava a Atenció Ciutadana ara és Agent
Cívic, hem fet concurs d’administrativa i l’hem acabat avui, suposo que setmana que ve ja
sabrem qui entra a atenció ciutadana, quedarà borsa de treball que podrà entrar una altra
persona nova en el lloc de la Magda, i queda pendent dues places a la Brigada, i en breus, ja ho
anuncio ara perquè també se’ns jubila el Zapater, també farem un altre concurs. Pel que fa a
obres continuem amb tot el que podem fer de manteniment de carrers, ja sabem que no
arribem a tot, el que estem molt contents és que canviem el gas del Ferran Clua, sabeu que es
va canviar a biomassa, i quedava la instal·lació de la cuina. Amb l’aportació de l’AMPA i
nosaltres, hem canviat a gas natural, ja està tota la instal·lació acabada, només queda
l’escomesa des del carrer Brollador a la cuina. Pensem que a finals de mes o principis de
setembre estarà acabat. També pintem la façana de l’escola Ferran Clua i el parvulari es pinta
per dins i per fora. Estem fent un esforç important, però és la nostra escola. Estem treballant
amb la transcripció del PGM, que aviat el tindrem per a que s’aprovi a Sant Cugat i en breus
també començarem les obres del pàrquing d’aquí al davant, ja que estem fent el plec de
clàusules per poder urbanitzar el pàrquing de davant de l’EMD. Gràcies.
15.- PRECS I PREGUNTES
A) Pregunta dels grups municipals de la CUP-PC i ERC-MES
Quin propòsit, quins plans de futur i posicionament té el govern per haver actuat
d’esquena a la ciutadania, havent validat un informe tècnic que ha anat a urbanisme
de l’Ajuntament de Sant Cugat, on s’ha vinculat indegudament el projecte local de
l’Avinguda Baixador, amb la subjectiva necessitat de realitzar grans projectes
urbanístics estratègics derivats del PGM del 1976?
Atès que a la darrera reunió de la sectorial de mobilitat se’ns va presentar un informe tècnic al
respecte de la futura mobilitat de l’Avda Baixador.
Atès que en aquest informe apareix una recomanació final, que no compartim en absolut, on es
preveu un augment de trànsit generat a la zona, a causa de la urbanització de l’avinguda, quan
independentment del format amb que es resolgui la mobilitat en aquest sector, l’obertura
d’aquesta arteria, ara pràcticament en desús, sumarà com una via més a emprar per les veïnes
i veïns de la Vila i per tant disminuirà la densitat del trànsit rodat de la zona.
Atès que, en el cas que es planifiques una mobilitat de sentits únics i Baixador restes com un
vial poc emprat per cotxes, la situació del trànsit en aquest sector doncs, seguirà com fins ara i
no justificaria en absolut mesures urbanístiques extraordinàries.
Atès que aquestes mesures extraordinàries son dins el planejament del PGM del 76 i són
l’obertura d’una connexió amb mas Gener i45l’autopista i una altre entre plaça dels Ocells i

l’avinguda de Madrid a Mirasol i que son actuacions d’enorme impacte i que requereixen de la
participació de la ciutadania, tant o més que el projecte de Baixador.
Atès que aquests fets han despertat l’alarma entre totes les persones sensibles a la mobilitat de
Valldoreix i per descomptat la nostre inquietud.
B) Prec dels grups de CUP PC i ERC MES, havent rebut la seva resposta al ple de
juliol, els demanem que:
1.-Es contrasti degudament amb un segon informe independent aquest informe tècnic
que s’ha enviat a l’Ajuntament de Sant Cugat.
2.-Es faci pública tota la informació al respecte i les intencions del govern així com comparteixi
la necessitat de realitzar autèntica participació ciutadana per a decidir sobre que es realitzi un
vial del Camí del Bosc fins l’autopista i o l’enllaç a l’avinguda de Madrid.
TORN D’INTERVENCIONS
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: presenta la pregunta i
formula prec.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: La posició del govern en
aquest tema, aquest informe el vaig enviar jo mateixa a Sant Cugat, l’he estat mirant molt bé
aquest tema, sabem que en el sectorial de mobilitat hi va haver mals entesos, i el que s’està
parlant no només és del PGM, sinó que el que estava fent el Sectorial de Mobilitat era el Pla de
Mobilitat que es va aprovar a Sant Cugat. Nosaltres no hem canviat res des de la modificació.El
que hi ha del Camí del Bosc i de l’avinguda Madrid, ja existia, fa anys que està així, l’únic que
hem fet és no canviar-ho. I tal com està és com s’ha enviat a Sant Cugat i és el que es va
aprovar en el Pla de Mobilitat de Sant Cugat. Res és inamovible, nosaltres sempre hem dit que
és per preveure el futur, perquè ara som una població de 8.000 habitants, però potser d’aquí a
deu anys, potser en serem 10.000. Això és una cosa per preveure si s’hauran de fer més vies
de connexió o no. I no té res a veure amb que a l’avinguda del Baixador s’hagi fet amb
participació, sigui d’una direcció o de dos. Això ja estava previst en aquest mateix Pla de
Mobilitat de Sant Cugat que engloba tot el municipi, ja estava contemplat, però en cap moment
deia si seria d’una direcció o de dos. Repeteixo que no tenim cap intenció de fer-ho ara i
sempre ho podem ajustar, com per exemple amb el Passeig del Bosc que es podia integrar de
la mateixa manera que s’ha fet el Camí de la Salut. Un camí que sigués més de passeig integrat
dins d’un parc i que no fos una via de connexió, en cap moment és la nostra intenció que sigui
una via ràpida de connexió amb Ramón Escayola, que suposo que tot el neguit del barri de
Ramon Escayola és que vindran “rollo” autopista des del Passeig del Bosc i empalmaran amb
Ramon Escayola. Però si que hem de preveure les entrades i sortides de Valldoreix per quan
Valldoreix creixi, però repeteixo és un projecte revisable –no és inamovible-, que queda
pendent la reunió amb el tècnic de mobilitat46de Sant Cugat, que no hem pogut fer perquè

estava de vacances, i farem una reunió de tècnics de l’EMD i tècnics de Sant Cugat amb l’equip
redactor i es pugui parlar realment de tot, i vull deixar clar que no canviem el PGM ni canviem
res, sinó que es fa d’acord amb el pla de mobilitat urbana de Sant Cugat del Vallès, aprovat el
2013, amb el suport de CiU, Iniciativa, PSC i la CUP. En cap moment estem fent res que no posi
en aquest pla aprovat també per vostès i que reflexa tot el que està dient el tècnic en l’informe
de mobilitat de Valldoreix. Repeteixo, tot és revisable i no tenim intenció de fer-ho ara.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies Presidenta. L’acord marc de mobilitat del
2013, incloïa aquest plànol que hi ha totes les afectacions del PGM no diu que s’hagin de fer.
Naltros vam signar un acord marc que implicava tota una sèrie de punts, no al
desenvolupament de tot el pla de mobilitat posterior que es va transcriure després, amb un
dossier molt més complert. D’altra banda, el que és preocupant, és el fet que amb una sectorial
de mobilitat presenti un informe tècnic al respecte de la mobilitat de l’avinguda Baixador, que
és el projecte que tenim aquí posat, que és una avinguda molt ampla, i en aquest projecte els
veïns van participar i uns van dir que havia de ser d’un carril, d’altres no, i la veritat és que no
se sabrà encara com serà, però el que és cert és que la mobilitat que generarà, el transit que
generarà quan estigui urbanitzada, mai serà superior a l’actual. Si fos superior la mobilitat, seria
que tindria una tolerància molt més alta a l’hora de distribuir el trànsit. El que diu l’informe
tècnic respecte a l’avinguda baixador, és que el fet que s’urbanitzi, farà que la resta del barri es
col·lapsi. Quan hauria de pensar qualsevol persona que és el contrari. I d’aquí dona peu al fet
de buscar vies de sortida al sector. És una mica com dir que el Pisuerga passa per Valladolid.
Nosaltres no li veiem cap mena de sentit, en parlar de la mobilitat sectorial de la zona, a curt o
llarg termini ja és una altra història, posar-ho en un informe tècnic i enviar-ho a Sant Cugat,
barrejant les dues coses. Aquesta és la percepció que va tenir tothom i entenem que és un
tema molt important, si es parla de les connexions del PGM, com per parlar-ho en una Sectorial
de Mobilitat només de l’avinguda Baixador, quan és un tema que hauria d’atànyer a tota la
ciutadania.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Potser no ho vam saber
explicar bé, però aquest informe, el tècnic de mobilitat a vegades sembla que algú pensi que ell
no està d’acord de com s’ha fet Avinguda Baixador, i és tot el contrari, està d’acord i està
content de com serà l’Avinguda del Baixador. No serà sols Avinguda Baixador, o el Passeig del
Bosc, penseu que també hi ha Passeig del Nard, etc... No quedarà col·lapsat perquè Nard
també està en projecte que serà de dues direccions. Acabem d’aprovar els 95.000€ amb el que
amb l’expropiació farem la valla, intentant fer Nard més gran, i la intenció és que Nard sigui de
dues direccions fins a Ramon Escayola i penso que això també, el barri del Rossinyol farà un
canvi important. Poc a poc trobarem solucions revisables i jo em comprometo a no fer cap
actuació sense passar per Sectorial de Mobilitat i sense tenir en compte el decàleg que vam
aprovar aquí entre tots. I això ho sap el tècnic de mobilitat, ho sap l’equip de govern i ho sap
Sant Cugat.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Has dit que fareu una reunió de mobilitat amb els tècnics de
mobilitat i per esclarir una mica això. Després diu que tots estem d’acord com quedarà
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Avinguda Baixador, i jo el que se és el resultat del procés participatiu, però entenc que és
l’equip redactor com quedarà això.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: L’equip redactor, Valldoreix i
Sant Cugat.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Podríem tenir en compte que fins ara no havíem tingut en
compte Avinguda Baixador com a un element d’entrada i sortida de Valldoreix, però que
evidentemt ja que existeix seria com una bejenada des del punt de vista global de Valldoreix,
que no el tinguéssim en compte i que pertant, segons quines coses que s’estan venent com a
possibles i efectives, que és que gairebé cada porta acabi decidint com és el carrer per davant
de casa seva, ha de tenir una continuïtat amb la trama de mobilitat de tot Valldoreix?
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: “Por supuesto”, en Català
per suposat. Per descomptat, perdó. Per descomptat que no és tan fet a mida porta per porta,
jo vull jardinera, jo no, no tampoc és així perquè la participació ciutadana evidentment la tenim
present però té els seus límits, sobretot tècnics, això és evident. Si no acaba sent Baixador una
avinguda d’interès general, que sigui beneficiosa per a tota la població, tampoc podrem parlar
de certes contribucions o d’aconseguir subvencions o el que sigui, per a que es pagui menys, ja
que una cosa va lligada a l’altre, i ho hem de tenir present.
B)

Pregunta del grup d’ERC-MES

Atès que la moció que vam presentar al maig del 2017 per segregar les dades de
l’observatori sociològic de sant cugat en clau valldoreixenca va ser rebutjada per l’equip de
govern al·legant que aquesta iniciativa la posarien en marxa i que veuria la llum en breus i
comprometent-se en Ple a desenvolupar aquesta iniciativa, després de més d’un any, quan
es donarà compliment del seu compromís de dur a terme la segregació les dades de
l’observatori sociològic de Sant Cugat en clau valldoreixenca? En quin grau d’execució està?
TORN D’INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Al maig del 2017 vam presentar una moció per segregar les
dades de l’observatori sociològic, i nosaltres vam demanar que es segreguessin les dades per
Valldoreix, que està molt bé però dóna moltes dades, tot i que és difícil segregar les dades
valldoreixenques. En aquell moment l’equip de govern va dir que no votava a favor i perquè era
una cosa que tenien molt present i que ja ho anaven a fer, i aquesta pregunta va en la línia de
després d’un any, per acomplir el seu compromís de dur a terme la segregació de les dades de
l’observatori sociològic de Sant Cugat, en clau valldoreixenca. En quin grau d’execució està?
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PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Li dono la raó i li agraeixo
que m’ho recordi perquè era un tema que no havia tornat a treballar i ja ho he parlat amb el
senyor Puigdomènec que és el que porta el servei de l’observatori i en quan torni de vacances –
vam parlar la setmana passada per temes de territori- farem una reunió perquè no sols li he
demanat aquestes dades sinó també li he demanat que l’observatori que fan cada sis mesos
també incloguin Valldoreix. Avui agafava un avió, i fins setembre no podré parlar-hi. Li agraeixo
que m’ho recordi perquè és un tema que no hi havia tornat a pensar.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Els volia demanar –ja ho he fet altres vegades-, però vull presentarho a tothom, és un projecte que es diu Diana, que està posant en marxa i està dirigit a la
recuperació física i recolzament emocional, conjugant interessos esportius, socials i lúdics per
les dones amb linfedema que és conseqüència del càncer de mama. S’està tirant endavant a
Madrid i aquí també comencem a tenir resultats positius amb les dones amb aquesta
enfermetat, que amb l’ajuda d’aquest esport que és l’arc de tir, ajuda a tornar a recuperar la
musculatura i acompanyada d’un grup de gent fa agafar energia i força que fa molta falta.
Conjuntament amb l’HGC hem iniciat el projecte que participa l’equip oncològic per guiar-lo i
participa activament i ja s’està fent a l’hospital Infanta Eleonor. Tenim la sort que aquest
projecte s’està fent aquí, i demanem un espai amb unes característiques especials. Ja se que
tenim una mancança d’espais, però entre tots pensem que si hi ha alguna possibilitat, puguem
encabir aquesta modalitat i us animo a provar altres modalitats esportives amb diferents tipus
de gents, amb diferents ampaties. Res més.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Des de l’EMD de Valldoreix
tot el suport que puguem donar al projecte Diana i tot el que puguem fer per temes del càncer,
hi estem disposats, però tal com li vaig contestar per mail, i a la junta de portaveus, vam
proposar d’oferir un parell d’espais i entenc que el Garden no és un espai adient per fer aquesta
activitat perquè no és tancat. Em va dir que a Sant Cugat li han dit que no perquè no hi ha
espais adients, i intentarem ajudar amb el que calgui, si puc anar a parlar amb els interlocutors
de Sant Cugat.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Com es parla ara d’equipaments, potser ara és el moment d’incidir, i
ja sé que en un futur, malauradament segueixen havent-hi enfermentats i segueixen havent-hi
necessitats i no ens podem parar aquí. És per a que no passi el “como no tenemos ahora, pues
ya no pensamos nunca más”. Tenemos que seguir pensando y tirar adelante, però no ho
deixem aquí dient doncs ara no en tenim doncs els que vinguin darrera, que s’apanyin! Seguim
amb el tema i si en algun moment donat de la vida tenim un espai per aquesta gent, pensem
amb ells. Moltes gràcies.
PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Per suposat. Però quins?
Valldoreix és molt petit i limitat i tenim el que tenim, però a Sant Cugat segur que podem trobar
un lloc. És parlar amb la persona adequada en el moment oportú. Segur.
SRA. ANA CANO FARRÉ: Després vull incidir
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suggeriments i promoció incentivar a tots els col·lectius que en els temes de les subvencions
que van sortint, de la promoció de la participació ciutadana de conservació i millora del medi
ambient i projectes que tinguessin com a objectiu conservar ecossistemes acuàtics que s’està
treballant a medi ambient. No sé si era només per associacions però penso que des d’aquí
hauríem d’incentivar i promocionar per a que la gent o els col·lectius es moguessin per aquest
àmbit. Era una subvenció de 40.000€ i era per projectes com el que volen fer del molí de
Canals. Li agraeixo al Francesc, perquè són projectes que hauríem de focalitzar tot i que
nosaltre no puguem aprofitar però si que els podem dirigir a algú i nosaltres promocionar-ho. El
mateix passa amb una subvenció que és per associacions pel tema dels animals de companyia,
de gats, per identificació hi ha una subvenció, doncs per a que hi hagi promoció i que la gent
ho sàpiga que tenim un conveni amb El Cau Amic i si la gent ho sap, potser ho poden aprofitar.
Tot això que no es quedi en “aguas de borrajas” sinó que arribi a bon port i la gent pugui fer
coses. Ja sé que la gent ho pot fer per la seva banda, que també té ulls, però si ho sabem
abans, podem fer promoció i incentivem a la ciutadania a participar i fer participació ciutadana
que és el que volem fer tots.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència Acctal. es dóna per
finalitzada la sessió a les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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