ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT
EL
VINT-I-SIS
DE
GENER
DE
DOS
MIL
DISSET.

A Valldoreix, el dia vint-i-sis de gener de dos mil disset, a la seu de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 19.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM CASTELLÓ I
LÓPEZ –GRUP CIU-, senyora ELENA DEGOLLADA I BASTOS –GRUP CiU-; senyor BERNAT GISBERT
I RIBA –GRUP CiU-; senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-; senyor FERRAN
MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOSJOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; senyor NOËL CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; i senyora
SUSANNA CASTA I BALCELLS –GRUP CIUTADANS-; assistits per la Secretària de la Corporació
senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió plenària
extraordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot
seguit es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la
present sessió.

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 17 DE
NOVEMBRE DE 2016 I DELS PLENS EXTRAORDINARIS DELS DIES 28 DE NOVEMBRE DE
2016 I 20 DE DESEMBRE DE 2016.
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 17 de novembre de 2016 i dels
plens extraordinaris del dies 28 de novembre de 2016 i 20 de desembre de 2016, d’acord amb allò
que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa adoptar el
següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 17 de novembre de 2016 i dels
plens extraordinaris del dies 28 de novembre de 2016 i 20 de desembre de 2016.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Llegeix la proposta d’acord d’aprovació dels
diferents esborranys d’actes.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 9 (CiU-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 PRESENTADA PER CIU i CIUTADANS DE DECLARAR VALLDOREIX LLIURE
DE PETARDS.
ANTECEDENTS
Atès que Valldoreix és una vila amb gairebé 400 hectàrees dins els límits del Parc Natural de la
Serra de Collserola.
Atès que l’article 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures d’incendis
forestals, declara el municipi de Sant Cugat del Vallès com a zona d’alt risc d’incendi forestal.
Atès que, a conseqüència del Canvi Climàtic a Catalunya s’ha produït un augment de l’índex mitjà
del perill d’incendi, tal i com estableix el 2n Informe del Grup d’Experts en Canvi Climàtic de
Catalunya.
Atès que l’article 15 del mateix Decret 64/1995, estableix com a actuació no permesa, durant el
període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre, en els terrenys forestals siguin o no poblats
d’espècies arbòries i a la franja de 500 metres que els envolta, entre d’altres, llençar coets, globus,
focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
Atès que tot l’àmbit territorial de Valldoreix es troba dins la franja de 500 metres que envolta els
terrenys forestals.
Atès que és una prioritat de l’EMD de Valldoreix la lluita contra els incendis forestals, i que és una
petició reiterada del Consell Sectorial de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix la prohibició de
venta de petards dins l’àmbit territorial de Valldoreix en motiu de la celebració de les revetlles de
Sant Joan i Sant Pere, al mes de juny.
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Per tot això, es proposa al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix els següents ACORDS:
PRIMER.- DECLARAR que l’EMD de Valldoreix és contraria a l’ús de petards i coets pel risc
d’incendi que comporta.
SEGON.- NO PERMETRE la instal·lació de punts de venda de petards dins l’àmbit territorial de
Valldoreix.
TERCER.- NOTIFICAR LA PRESENT MOCIÓ a l’Ajuntament de Sant Cugat de Vallès.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Llegeix la moció presentada.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies President, gràcies senyor Castelló. Aquesta
moció per nosaltres és un brindis al sol destinat a lluir titulars de premsa i també serveix per
apaivagar a algunes de les persones que se’ls instal·la la caseta de petards a la vora de casa seva
i els molesta el soroll dels petards de la canalla que compra i estrena. De fet si s’haguessin
estalviat lo del canvi climàtic i lo dels incendis i haguessin fet una ordenança específica, d’on
llençar els petards, haguessin abordat el problema de cara sense tant circumloqui. Aquesta
ordenança serviria també per perseguir aquelles famílies benestants que fan una autèntica
“mascletà” al llindar del Parc o que llencen coets que acaben caient al bosc. Prohibir la venda en el
nostre terme, simplement és desplaçar la molèstia a casa d’algú altre, i perjudicar un sector de
comerç que té localitzats els seus guanys en un període molt breu de l’any. Per variar, ens trobem
amb el que sembla una moció al més estil clientelar, que prioritza a resoldre una molèstia
particular en lloc de realitzar una actuació integral que tingui en compte totes les afectacions
possibles. Per això mateix votarem que no.

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President, bona tarda a tothom. En principi
estic d’acord amb la moció i la votaré a favor, encara que em molestava una mica el segon acord,
perquè des del meu partit entenem que s’ha de facilitar el comerç i creiem en el lliure comerç.
Encara que també crec que és un brindis al sol, però penso que s’ha de fer. A vegades els brindis
al sol s’han de fer al igual que els crits al cel. Creiem també que s’ha d’escoltar a la gent i la
Comissió de medi ambient de Valldoreix ha dit ben clar que no volen que s’estengui això dels
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petardos i una manera de frenar-los –tot i que no gaire-, és prohibint la seva venda al carrer. Per
tot això nosaltres votarem a favor.
NOËL CLIMENT JURADO: Vagi per davant que el meu vot per aquesta moció és negatiu i que
també crec que si ho volem arrglar d’arrel, el que s’ha de fer és una ordenança, o prohibint que es
tirin petards a Valldoreix, o explicant com s’ha de tirar. El meu entendre, tant els petards com la
pirotècnia com els focs, formen part de la cultura popular del nostre país i per tant el que hem de
fer és intentar explicar quina és la millor manera de fer-los servir, i ensenyar els perills que
comporten, de la mateixa manera que intentem explicar els perills que comporta tantes altres
coses que fem i no per això les prohibim. Entenc que el que hauríem de fer és castigar a qui tiri
coets i a qui tiri petards més enllà del llindar d’aquests 500 metres que em sembla s’ha de fer amb
el bosc de Collserola, però que difícilment podrem fer que la canalla deixi de tirar petards i que
torno a repetir que el que hem de fer és educar-los per a que ho facin amb seny i perquè
sàpiguen quin perill comporta. Per tot això, estan d’acord en que hem de lluitar tant com puguem
en que no hi hagi incendis i entenent el bé preuat que és el nostre bosc i el nostre entorn, no estic
d’acord amb la moció i per això votaré en contra.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Pel seu coneixement els diré que ja hi ha una ordenança que
prohibeix l’ús de petards, que se n’ha fet difusió, des de Medi Ambient, s’han fet pamflets i està
penat l’ús de coets i ha estat infructuós, i també estic segur que la sectorial de medi ambient
estarà molt contenta amb aquesta resolució. Moltes gràcies.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies senyor President, seré breu. Aquesta ordenança
no sabem quins límits de control té. Estaria bé que per una altra vegada, si fan una moció que es
tingui en compte una ordenança, doncs la posin i que la bibliografia sigui la correcte. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, Ciutadans)
Vots en contra: 3 (CUP-PC, ERC-MES)
Abstencions: 0
B) MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DE CIUTADANS I CIU-ACTUEM PER A
L´ESTUDI DE LA CREACIÓ DE ZONES WI-FI D’ACCÉS LLIURE A DETERMINATS
ESPAIS DE L’EMD DE VALLDOREIX.
1. Atès que, la societat del segle XXI viu immersa en la era de la informació, i això ha
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contribuït, sense cap dubte, a l'expansió vertiginosa de les noves tecnologies.
2. Atès que, les telecomunicacions han aconseguit un nivell de desenvolupament que està
convertint al món en ciutats globals, en la que la implantació d'Internet està jugant un paper
important en la generació, l'accés i l'intercanvi d'informació en tots els àmbits de la vida moderna:
comerç, educació, cultura, ciència i tecnologia, oci, etc.
3. Atès que, l'abaratiment dels equips informàtics i dels serveis d'accés a les denominades
autopistes de la informació ha aconseguit que aquesta tecnologia estigui cada vegada més a
l'abast de creixents sectors socials.
4. Atès que, la disponibilitat de les transmissions sense fil ha vingut a afegir noves potencialitats,
al facilitar l'accés a la “xarxa” des de pràcticament qualsevol lloc del nostre planeta.
5. Atès que, són ja nombroses les ciutats que han apostat per crear les infraestructures
necessàries per a dotar de cobertura sense fil als seus corresponents municipis.
6. Atès que, els serveis públics de punts d'accés Wi-Fi augmenten en ciutats i municipis. Són ja
molts, els municipis que estan fent una aposta decidida per implantar aquesta nova tecnologia als
seus corresponents àmbits territorials, per a oferir als ciutadans un servei d'accés universal a la
informació, un valor afegit que, a més de contribuir a la qualitat de vida dels veïns, suposen un
atractiu per als visitants potencials i un indubtable increment de les oportunitats de negoci local.
7. Atès que, el marc legal de les telecomunicacions més aviat posa entrebancs a aquest dret a
l’accés lliure i gratuït d’Internet, perquè el de les telecomunicacions és un mercat en mans de
companyies operadores que presten un servei pel qual facturen.
8. Atès que, molts ajuntament facilitin l’accés lliure i gratuït a Internet, impulsant les
anomenades zones Wi-Fi. Aquestes zones Wi-Fi, amb les limitacions d’accés que calgui i d’acord
amb la normativa legal, afavoreixen l’accés de la ciutadania a les noves tecnologies i alhora,
dinamitzen els mateixos espais públics Wi-Fi.
Per tot, això, els grups municipals de Ciutadans i CiU- ACTUEM proposem al Ple de l’EMD de
Valldoreix, l’adopció dels següents ACORDS,
1. Planificar les accions necessàries que permetin el desplegament i la implantació gradual d'una
xarxa pública de punts d'accés wifi lliure i gratuït en els diversos equipaments municipals,
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aprofitant la disponibilitat de connexions de banda ampla existents, i en espais públics de
referència del nostre municipi amb una velocitat digna per a impulsar l'accés als avantatges de la
Societat de la Informació i les Tecnologies de la Informació i la Comunicació ciutadana.
2. Estudiar la viabilitat d'ús dels actuals i futurs punts WiFi per a projectes de ciutat intel·ligent o
bé per a l'auto prestació de les tasques municipals.
3. En el termini de 6 mesos l’EMD elaborarà una proposta d’implantació de zones Wi-Fi, valorant
els requeriments tècnics, econòmics i jurídics, amb l’objectiu que aquest servei pugui ser una
realitat abans de finalitzar aquest any, als següents llocs:
Casal Cultura
Plaça Maria Sabater
Zona Arnau Cadell i Ferran i Clua
Zona estació Ferrocarrils de Valldoreix.
Zona EMD.
4. Si per qüestions administratives alguns punts del desplegament no ho pot dur a terme en
exclusiva el consistori, estudiar la coordinació amb xarxes comunitàries, lliures, obertes i neutrals
sense ànim de lucre ja existents, i de les que ja participin els espais d'associacions i entitats que
tinguin locals propis o cedits per l'Ajuntament, per a poder oferir punts de connexió i accés a les
xarxes digitals, des d'aquests espais, edificis i la seva àrea d'influència, gestionats per a aquests
actors, amb cooperació entre la iniciativa pública i comunitària, i crear una línia de col·laboració
per millorar el servei d'accés a la xarxa a la ciutadania.
5. Instar tant a través del Govern de la Generalitat, de l’Estat com directament a la CNMC a
modificar la "Circular de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, por la que se regulan

las condiciones de explotación de las redes y la prestación de servicios de comunicaciones
electrónicas por las Administraciones Públicas" per permetre a les administracions públiques oferir
connexions amb condicions de qualitat. I contrastar les possibles contradiccions d'aquesta circular
amb l'estratègia de l'agenda digital europea i l'objectiu del pla Wifi4EU, per a promoure l'accés
WiFi en els espais públics en benefici de la ciutadania i administracions.
6. Traslladar la moció i el resultat d’aquests acords al veïnat de Valldoreix a través de la pàgina
web, publicacions de l’EMD i dels mitjans de comunicació.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Com suposo que tots teniu el text de la moció al davant, no
la llegiré perquè és llarga, tot i que s’han vist mocions més llargues aquí al ple, intentaré resumirho una mica. Sobretot explicar coses més interessants que he anat llegint i investigant. Des del
2003 s’està estudiant el fet que hi ha molts municipis que volen posar red wifi en el seu territori i
llavors van començar a fer-se lleis, una és la LARSAL, i que es poden extraure vàries conclusions, i
ara passaré al castellà perquè estan en castellà: “que les corresponde a los ayuntamientos la
promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y
sostenible de las tecnologies de la información y las comunicaciones. También es necesario
internet para esa participación 2.0, por lo que de este modo se justificaría también la
consideración del wifi como servicio propio. Sea como fuere, la única conclusión possible es que la
administración electrónica y el gobierno abierto son, desde la LRSAL, competencias municipales”.
Després diuen: “donde hay un derecho del ciudadano hay una obligación de la administración .
Por si queda alguna duda la LAESP –que és un altre tipus de llei-, impone este deber de facilitar el
acceso a todos los ayuntamientos como servicio municipal. O sigui que en aquest sentit el servei
de Wifi és un servei accessori de l’administració electrònica. Envers això, els grans operadors es
van queixar perquè suposo que van veure que a gran termini arribaria un moment que els
municipis ocuparien tot el que és la red de wifi dels països. Llavors van fer una queixa a la CNMCComisión Nacional de los Mercados y la Competencia, i aquesta el que va fer és acotar una mica
les lleis aquestes. I el que diuen és: “una administración pública solo podrá instal·lar y explotar
redes públicas de comunicaciones electrónicas o prestar Servicios de comunicaciones en régimen
de prestación a terceros a través de entidades o sociedades –això vol dir que els municipis
necessiten a un operador, en aquest cas Movistar, Vodafone, Orange, el que sigui, per poder
donar aquest servei als veïns i a la ciutadania-, que tengan entre su objeto social o finalidad la
instalación y explotación de redes o la prestación de Servicios de comunicaciones electrónicas”. En
aquest cas, el govern, en la figura del senyor Gisbert, jo personalment li vaig dir que tenia
intencions de promoure això amb el govern, i em va dir que era bona idea, que ells també feia
temps que estaven estudiant això, i amablement em va permetre assistir a reunions amb els
operadors i amb els tècnics de la casa, reunions que han estat la veritat bastant denses, i que com
a conclusió es va poder treure que això es podia portar a terme aquí a Valldoreix tal com nosaltres
enfilàvem la moció en diferents punts de Valldoreix, posar uns punts wifi de lliure accés, i que
s’estudiaria que sortís o que es pugués fer un estudi tant tècnic com econòmic que es pugués
portar a terme aquí. Ens van parlar del Spotwifi, que és un servei que dóna l’operador que l’EMD
ja està treballant, que és fàcil d’instal·lar, i que hi ha una seguretat i un control que és el que
nosaltres també buscàvem, que no fos un descontrol. Es demana i és el que s’està fent, que és
que això es pugui anar implantant a tot Valldoreix gradualment, i com es pot fer legalment per
poder-ho posar dins del pressupost i tècnicament. Moltes gràcies.
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SR. BERNAT GISBERT RIBA: Bé, simplement agrair a la senyora Casta l’ajuda que ens ha donat
en aquest tema, nosaltres com li vam dir vam començar a treballar-ho, però no haviem concretat
res, i un dia em va comentar que teniem aquesta idea i vaig trobar interessant poder-nos-hi
sumar, ho vam comentar amb l’equip de govern i ens va semblar molt bé, i ahir vam tenir la
reunió amb els operadors de Telefónica, la Susanna, uns quants tècnics de la casa i un servidor, i
la veritat és que va anar molt bé, i els tècnics es van mostrar molt predisposats a fer-ho, la
Secretària també va estar amb nosaltres per veure els temes legals o les trabes que hi poguessin
haver i en principi si tot va com ha d’anar, podrem complir això i també s’ha de vigilar el que deia
la Susanna, les descàrregues que s’ha de controlar i encriptar algunes coses, com continguts no
aptes per menors i altres coses. Gràcies Susanna, i nosaltres també com és obvi i lògic, ens
sumem a la moció. Gràcies.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: És una moció que ens generaba una mica de conflicte,
perquè si bé és molt llaminera i si t’ho penses fredament fins i tot sona bé, hi ha estudis
contradictoris al respecte de la nocivitat que poden tenir les xarxes wifi. Vostè ha presentat en la
seva moció exemples de com s’estan implementant aquestes xarxes i com s’està extenent, fins i
tot comentàvem abans que el senyor Junkers a Alemanya també estaba augmentant el
pressupost, però també tenim documents que van en contra d’aquesta tendència, i són documents
que també ens venen d’Europa. Hem tirat de mà d’aquests documents i fan una mica de
contrapès al que diu vostè. Tot i voler votar en contra, donarem un pas enrere i donarem una
abstenció a la moció, perquè entenem que no està del tot demostrat ni el sí ni el no de la nocivitat
de les xarxes wifi, malgrat que hi ha estudis que tendeixen a dir que si. La organització
internacional bioactiva, va ser encarregada pel Parlament Europeu, i va fer un informe que diu que
fins que no sapiguem si hi ha un límit inferior per sota del qual els bioefectes i els impactes
adversos per la salut es produeixen, no és aconsellable des del punt de vista de la salut pública el
desplegament de noves tecnologies que augmentin les exposicions als camps electromagnètics Lf,
Rf, que són els que emeten habitualment les xarxes wifi, i l’exposició involuntària particular. Les
conseqüències a l’exposició del sistema nerviós a llarg termini en nens, poden ser superiors segons
aquests estudis que va fer aquesta organització científica i es poden continuar sobretot fins a
l’adolescència tardana. I es desconeixen en aquest moment si això podría tenir implicacions greus
a la salut dels adults com a resultat d’una possible disminució en la capacitat del pensament,
judici, memoria i aprenentatge, però bàsicament els majors afectats per les xarxes wifi, en un
moment donat poden ser canalla i adolescents. Llavors recomanen a nivell europeu, alternatives
cablejades a la xarxa wifi, evidentment és incompatible una xarxa wifi tornar-la cablejada. Però si
que s’ha de tenir en compte sobretot en espais on hi ha biblioteques, com ens passa aquí al
costat, que no hauríem de deixar de tenir en compte el fet de que les xarxes wifi on hi ha
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gent jove hauria de com a mínim tendir a desaparèixer per prudència, i substituir-ho per cable
sense res. Ens consta que hi ha un projecte de llei presentat pel Senat francès, per restringir les
exposicions als camps electromagnètics –hi ha uns articulats que no us els llegiré-, i també ens
consta que a l’octubre del 2009, es va fer una recomenació també a reduir l’exposició als telèfons
mòbils i als dispositius sense fil. Aquí també hi ha recomanacions al respecte i un últim exemple
per no estendrem, el govern federal alemany ha recomenat que l’ús del wifi en el lloc de treball, a
la llarga s’ha d’evitar si és possible, i també prioritzen l’ús de les conexions cablejades i
convencionals… tots, totes les conclusions dels governs on estan implementant xarxes wifi,
tendeixen després d’aquests estudis, a frenar una miqueta la seva implementació. Per això ens
abstindrem i esperem que el que vostès contractin estigui avalat per algún escrit mediambiental.
Gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: El fet de ser l’últim sovint provoca això que ja està tot dit. El wifi,
a part de l’abast….la gent el que agafa és o el que mira és quant em puc baixar, quant em dóna
d’ample de banda per poder-me baixar això, i en quina banda està, a 2,5 o 4. Però el que també
és important és amb quina potència jo emeto això. Jo el que demanaria és que també fóssim
curosos amb això, perquè hi ha gent especialment sensible amb el tema de l’exposició a les
radiofreqüències, penséssim que no necessàriament el fet de tenir més potència fa que poguem
donar un millor servei, perquè l’únic que ens fa és que puguem arribar més lluny en el carrer. Que
ho tinguem amb compte. I per altra banda, en la moció deien, que si veiessin que hi ha cap
impediment i tal, que ho mirarien amb xarxes col·laboratives com wifi net i així, conec a gent de
wifinet i tal i és un projecte molt maco i és molt social en el sentit de donar-nos suport els uns als
altres i de canviar el model de l’ús que fem de les telecomunicacions, que tothom es compra el
seu servei i que tothom el té a casa seva i llavors resulta que jo durant moltes hores al dia no
estic fent servir l’internet que tinc contractat, i en canvi ho podríem estar compartint amb els veïns
de l’edifici o els que viuen al costat. Wifinet en certa manera, es basa en aquesta premissa i per
això se’m fa molt més interessant que no pas acabar contractant a algú el servei de wifi. En el
meu cas tindran una abstenció, perquè em sembla que és bo que tinguem a la gent conectada
però hauríem de canviar el model i mirar més endavant. Però em sembla correcte. Gràcies.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies a tots tres per la vostra abstenció, no me
l’esperava, però gràcies. Respecte al que ha dit vostè, el que has dit, Ferran, és que efectivament
com hem parlat abans, el Junker, des de la Unió Europera el que ha fet és doblar el pressupost
per poder connectar el 2020 la xarxa wifi. A veure, si els ajuntaments o els municipis d’Alemanya
estan retirant això, és una mica estrany que a aquest senyor li doni per fer algo diferent. Respecte
a la seguretat, anirem amb moltíssima cura per la seguretat, no només per la mediambiental sinó
també de cara als nens per les descàrregues que puguin anar bé o deixar de anar. El govern
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anirà amb molta cura. El que és molt interessant és la pàgina web del wifinet, jo m’he l’he estudiat
i també he estat mirant gent que parla d’això en molts de foros, i la veritat és que no tinc gaire
clar que l’administració pública pugui implantar aquest tipus de xarxa. La seguretat en
l’administració és una de les coses que més s’han de controlar. L’únic que estàs fent és que el teu
router l’utilitzi unes altres persones quan tu no hi ets, i això ho veig una mica difícil. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 3 (CUP-PC, ERC-MES)

C) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER TAL DE RECUPERAR EL CARÀCTER
REIVINDICATIU DE LES 5 MILLES FEMENINES DE VALLDOREIX.
1. ATÈS que el 8 de març es commemora, des de començaments del segle passat, el Dia
Internacional de la dona treballadora, en record de les dones que moriren cremades vives després
de tancar-se en la fàbrica Cotton de Nova York, reclamant millors condicions laborals.
2. ATÈS que el Dia Internacional de la dona treballadora no és un dia de caràcter festiu sinó
reivindicatiu: critica el sistema heteropatriarcal sustentat en desigualtats de gènere normalitzades
en la nostra societat, que es manifesten tant en el treball productiu, dominat pels homes, com en
el treball reproductiu, on queden recloses les dones.
3. ATÈS que la desigualtat entre homes i dones és encara una realitat al nostre país. La bretxa
salarial entre homes i dones als Països Catalans és del 23,1%; les dones dediquen de mitjana una
hora i 37 minuts al dia més que els homes a les tasques domèstiques; el 95% de les excedències
per la cura dels fills/es i el 85% per la cura de la resta de familiars les agafen dones (i, per tant,
trenquen la seva carrera professional)... Així com altres indicadors com ara la desigualtat de
prestigi dels sectors laborals relacionats amb el treball reproductiu amb més presència de dones
(docència, neteja, infermeria...), i la presència residual de dones en càrrecs d’alta responsabilitat.
4. ATÈS que les 5 Milles Femenines de Valldoreix és una iniciativa amb llarg recorregut històric i
reconeguda com a pionera dintre del moviment feminista en tant que fou la primera cursa
exclusivament femenina.
5. ATÈS que l'Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) organitza des de l'any 2003 les 5 Milles
Femenines de Valldoreix amb motiu del Dia Internacional de la dona treballadora amb la
col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Complex Esportiu de Valldoreix.
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6. ATÈS que el model actual de 5 Milles Femenines de Valldoreix no només ja no fa front a les
desigualtats de gènere, sinó que perpetua els estereotips i els rols de gènere en tant que compta
amb paradetes de maquillatge, curses infantils gratuïtes que fomenten el canguratge (que no
sempre s’organitzen en la resta de curses), i on s’han escoltat comentaris sexistes per part del
presentador.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES sol·licita que el Ple de la Junta de Veïns de
Valldoreix acordi:
PRIMER.- Que l'Entitat Municipal Descentralitzada replantegi l'enfocament de les 5 Milles
Femenines de Valldoreix per tal de donar-li el caràcter reivindicatiu feminista que correspon al Dia
Internacional de la dona treballadora.
SEGON.- Impulsar la creació d'una comissió de treball amb presència de tots els grups municipals
i la participació del teixit associatiu, i especialment les dones de Valldoreix, per tal que aquestes
puguin participar en l’organització de les properes edicions de les 5 Milles Femenines de Valldoreix.
TERCER.- Commemorar des de l’EMD de Valldoreix la data del 8 de març, Dia Internacional de la
dona treballadora, com a compromís ferm amb la igualtat de gènere efectiva i en contra el sistema
heteropatriarcal.
QUART.- Establir un calendari de treball acordat amb tots els grups municipals per tirar endavant
l'acord segon, i presentar-lo al ple de març.
CINQUÈ.- Comunicar l'adopció dels presents acords a la Diputació de Barcelona i Eventing Esport
Cinc SL com empresa concessionària del Complex Esportiu de Valldoreix.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Gràcies senyor President. Aquesta moció el que pretén és
recuperar el caràcter reivindicatiu de quan van començar les 5 Milles Femenines, té molt d’èxit les
5 milles a Valldoreix, ens n’alegrem, ho celebrem, i ens agradaria per això fer-les més
reivindicatives, igual que la commemoració del 8 de març que es fa aquí a l’EMD, doncs també
donar-li aquest caràcter més reivindicatiu, amb pro de la igualtat efectiva entre homes i dones, i
reconeixent que encara ens queda molt camí per córrer. La moció el que demana també és
impulsar una comissió de treball amb el teixit associatiu i la participació de les dones del poble, en
aquest poble no tenim una assemblea de dones, i amb això faig una crida al públic, i a qui pugui,
que estaria molt bé que es crees una assemblea de dones de Valldoreix, i que d’alguna manera
puguessin ajudar a impular això. Perquè volem la participació d’aquesta comissió de treball i del
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teixit associatiu i evidentment del teixit esportiu del poble?, doncs perquè volem que siguin les 5
milles de l’any 2018, volem que comenci a ser una cosa que vagi més enllà del que puguem fer
des de l’EMD amb la participació de la gent d’Eventing. És a dir fer-ho més participatiu i donar-li
aquest caràcter més reivindicatiu. El que també demana la moció és establir un calendari de
treball per així assegurar-nos que de cara al 2018 aconseguim que això ja o sigui una cosa tan
que fem nosaltres des de l’EMD sinó que sigui una cosa més participada per la gent del poble.
Això és el que volia dir.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Gràcies President. Nosaltres des de l’equip de govern hem
considerat que no votarem a favor de la moció però no ho farem perquè creiem que no s’ha de fer
de reivindicar més del que ja s’ha estat reivindicant. És a dir nosaltres des de l’any passat que el
Noël és aquí com a vocal, però sempre hem estat doncs fent donacions a diverses associacions i
des del 2014 és quan passa a ser de pagament les Milles de Valldoreix, i vam col·laborar des de
l’EMD amb una entitat o associació vinculada al món de la dona; se’ls dóna en aquest cas 1.000€ i
se’ls fa difusió de l’associació. És per això que creiem que reivindicar més del que estem
reivindicant, no creiem que sigui necessari. L’any 2014 es treballa amb l’associació Gamis que és
un grup d’ajuda al càncer de mama –si no recordo malament-, creat per dones afectades per
aquesta malaurada malaltia. El 2015 l’associació “No estàs Sola” que és de suport a víctimes de
violència de gènere del municipi de Sant Cugat, 2016 a l’associació Anita, que és l’associació que
dóna suport al càncer de mama i el 2017 tenim la proposta –encara no confirmada- amb el grup
de dones immigrants de Sant Cugat. Aleshores el fons jo l’entenc, però creiem que no s’ha de
reivindicar més. L’any passat per primer cop contactem amb l’Institut Català de la Dona, i ens fan
difusió a la xarxa de la Milla de Valldoreix, també per reivindicar una mica tot això. I aprofitant que
parlem d’això, també anunciar-vos que tu deies que la Milla de Valldoreix anava molt bé, no ha
anat mai malament, però, en els darrers anys, a causa del boom del running les inscripcions han
anat a molt menys. Ara mateix estàvem en el moment que si continuaven sent només femenines,
podria ser que acabés morint la cursa perquè cada cop les inscripcions anaven a menys. Introduim
una novetat aquest any que seran mixtes, és a dir masculí i femení, seguiran les categories
infantils, cadet, tot lo dels nanos, i introduïm dues distàncies per a gent que potser no corre tant
pugui fer en lloc de 5 milles, que serà la carrera estrella, doncs que també puguin fer les 3 milles.
Tenim el logo que ja vaig penjar a Twitter, i qualsevol dubte ja sabeu, però ja us avanço que serà
així. Gràcies.

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: A nosaltres tot el que sigui
reivindicatiu no ho trobem malament, trobem el que proposa el company Noël que és
complementari i mai ha de suposar deixar de fer una cosa, sinó al revés, fer algo més, i més
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amb el tema del feminisme diguem, que és el que reivindicar darrerament. Si realment el govern
es planteja suprimir les Milles femenines i fer-les mixtes, doncs ja no hi hauran milles femenines,
però bueno, és així, és una sorpresa. Nosaltres donem suport a la moció.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo en principi m’anava a abstindre, però clar m’ha sorprès
una mica que diguessin que seran masculines i femenines. Entenc i estic a favor que es reivindiqui
les milles femenines, però potser podria aclarir una mica aquest punt, perquè sinó votaré a favor
d’aquest punt.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: A veure quan dic mixtes, són mixtes! No són només femenines o
només masculines. És a dir participarant també dones i també participaran homes. Mixtes vol dir
això. Jo ho entenc així.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Disculpi senyor Gisbert, però perquè no se’ns va
comentar a la Junta de Portaveus?
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Doncs perquè no s’havia decidit encara, sinó us ho hagués dit.
Així de clar. Però el que no entenc és que mixte és mixte, no és que sigui masculines. Ara si voleu
perdre les Milles de Valldoreix, les fem femenines i es perden. Com vulgueu. He treballat en una
empresa que es dedica a aquests temes, si voleu perdre-les es perden. I ja sé que hem diran que
s’han de fer el dia 8 que és quan s’aproxima més. Vols fer-la la mateixa data que la Marató de
Barcelona? És que no tens cap altre opció, hi ha vuitanta mil curses cada cap de setmana, si
només portem a dones, les inscripcions de l’any passat van baixar en picat i el preu era regalat,
perquè s’assumia des de l’EMD gran part. Aleshores jo mixtes no entenc que siguin només
masculines, crec que això tothom ho entén.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo ha ho tinc molt clar que mixtes és mixtes, però el que fas és
perdre el caràcter de 5 milles femenines i passa a ser 5 milles mixtes. I no dic que hagin de ser
reivindicatives igualment i torno a dir el mateix d’abans, és a dir, per mi, tot el que s’ha fet, s’ha
fet molt bé, i us aplaudeixo i la part que us pertoca a vosaltres us felicito, i que quedi claríssim i
per endavant. El que està ben fet, està ben fet i punt. Tot i així la moció va en la línia de dir:
escolteu, intentem recuperar el caràcter reivindicatiu del tema, no que el que s’hagi fet fins ara no
ho sigui, o que a qui li estem donant l’ajut o els diners o la subvenció ha estat malament, ja que
em sembla perfectíssim. Però ara bé, és més crec, que inclús donant-li o intentant donar-li
aquesta empenta, primera més de participació de la gent del poble en la decisió de com es fa o es
deixa de fer, i segona intentant recuperar el caràcter més reivindicatiu, potser fas la crida, potser
no serà, com t’ho diria, potser la cursa no comptarà amb segons quins noms, o potser hi
13

haurà certa gent que no s’hi veurà atreta, però és molt probable que la fem més popular i no la
perdem i potser no la perdem i tot al contrari, vingui més gent. La decisió és vostre, però el que si
que no volia deixar d’argumentar és que crec que per l’altra banda també podem acabar-hi
guanyant, i que per tant m’agradaria que li donéssim dues voltes i que si hi ha alguna cosa de la
moció que vosaltres volguéssiu canviar, doncs m’hauria agradat que des de la setmana passada
que es va presentar, doncs m’hagués trucat algú i m’hagués dit “ei Noël, que tal si canviem això i
ho fem així o ho fem aixàs?” I ja us dic que jo encantat de trobar la manera de fer les coses. Les
mocions jo no les presento per fer emprenyar l’equip de govern i que em diguin que no, les
presento per si hi ha algú a qui li agrada, doncs que em diguin “ostres Noël, canviem això i veiem
com ho fem?” I ja està, això és tot. Gràcies.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Després de sentir la posició del senyor Noël i el que ens ha
explicat el Bernat, jo pregunto si no estaria disposat vostè a retirar la moció aquesta, després de
les dades que ens està donant, perquè es veu que hi ha un canvi de criteri amb el fet de la
reivindicació del feminisme en aquesta cursa, i llavors potser el millor seria retirar-la i veure que és
el que es vol fer o deixar de fer.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Perdó Susanna, no, no, tot al contrari, ara més que mai és més
necessari mantenir la moció perquè els és igual, el que estan dient és que la volen fer mixta,
perquè? Doncs per a que vingui més gent i punt. És el que ha dit el senyor Bernat, no és
necessari, no és necessari perquè ja estem fent tot el que cal per a que sigui reivindicativa. Ja en
creiem això del 8 de març, ja ens creiem tota la igualtat de gènere, doncs els actes no demostren
que s’ho creguin...a partir d’aquí no es pot retirar i sé que es tombarà, però m’és igual.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: No es tracta que vingui més gent, es tracta de no perdre gent. És
a dir això no és una decisió que dic: l’altre dia sortint de la junta de portaveus, va vaig a fotre a
l’oposició i ara les farem mixtes... No, això no és així. Aquesta decisió vé de fa dos anys enrere
que se li estava donant voltes. Si veieu no l’evolució sinó la devolució de les xifres, el que volem és
mantenir la gent que hi ha, que hi vingui més gent nova i que segueixi tenint molt boom i més
impacte. Això és el que volem.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Seré molt breu. Gràcies. És molt trist pensar que una
cosa que s’estava fent bé aquí a Valldoreix de cop i volta, seguint un criteri de maximització de
l’espai públic, que és ocupar l’espai públic i que a nosaltres ens agrada en un principi, fa perdre tot
el sentit el fet de donar protagonisme a les dones en un dia important que ha de ser el reflexe del
que hauria de ser cada dia, no? És anar enrere, estem anant enrere. No veig que sigui una solució
gaire encertada. Gràcies.
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PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Em sembla que hi ha moltes coses a parlar sobre
aquest tema. No em sembla malament la proposta que feia la Susanna, perquè precisament
l’enfoc que se li pot donar precisament al dia de la dona, penso que el dia de la dona són 365 dies
l’any, no sols un dia a l’any.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 4 (CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 5 (CiU-Actuem,)
Abstencions: 0
No prospera la moció.
D) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER TAL D'ESTUDIAR LA POSSIBILITAT DE FER
ARRIBAR EL TRANPORT PÚBLIC AL POLÍGON D'ACTIVITAT ECONÒMICA DE CAN
CALOPA.
1. ATÈS que Valldoreix disposa d'un sol polígon d'activitats econòmiques anomenat Can Calopa.
2. ATÈS que en aquest polígon hi ha empreses i, per tant, persones que s'hi han de desplaçar.
3. ATÈS que no es disposa de cap tipus de transport públic que es desplaci fins aquest polígon.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES sol·licita que el Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix
acordi:
PRIMER.- Estudiar la manera de fer arribar el transport públic al polígon, com a mínim, en els
horaris d'entrada i sortida de les persones treballadores de les empreses de Can Calopa.
SEGON.- Presentar al proper ple un informe amb les possibles solucions a adoptar.
TERCER.- Comunicar l'adopció dels presents acords a les empreses ubicades al Polígon
d'activitats econòmiques de Can Calopa.
Prèviament declarada d’urgència per unanimitat, per no figurar en l’ordre del dia, se sotmet a
debat la següent moció.
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Aquesta moció és fruit d’assabentar-me que es necessitava cobrir
un lloc de treball a Can Calopa i va anar persones a cobrir aquest lloc i en un cas concret no tenien
transport privat i se’n van adonar que no hi havia manera d’arribar si no era amb transport privat.
A partir d’aquí vaig preguntar i sembla que no hi ha transport públic que vagi al polígon de Can
Calopa. Entenc que com és un polígon de Valldoreix hem d’intentar que el transport públic de
Valldoreix hi pugui arribar, i en cas que no fos així, intentar parlar amb la gent de Sant Cugat per
veure si es pogués fer arribar el transport públic. Em consta que hi pugui haver segons quin tipus
d’impediment perquè hem de trepitjar algun tipus de territori que no és el nostre poble, però en
qualsevol cas mentre no hi posem parades entremig, nosaltres estarem anant del nostre terme al
nostre terme i per tant no hi hauria d’haver cap problema. Bàsicament el que demana la moció és
poder trobar la manera de poder fer arribar el transport públic i per posar un tempo, la moció diu
que en el proper ple es presenti un informe, ja sigui de la mobilitat que arriba fins allà o quina és
la mobilitat del polígon i quines possibilitats tenim de fer-hi arribar el transport públic. Gràcies.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Gràcies President, bona tarda a tothom. Quan vam rebre la
moció vam demanar un informe de seguida al tècnic de mobilitat i transport públic. Can Calopa es
tracta d’un petit polígon i les úniques línies de transport públic, són la línia 6 de Rubí, i una línia
interurbana de Rubí-Castellbisbal que no té parada a Can Calopa. Qualsevol solució de transport
públic en aquesta àrea, requereix una visió interurbana, i la planificació del transport interurbà no
depèn de cap ajuntament sinó de la Direcció General de Transports de la Generalitat. L’informe diu
que és poc probable que les persones treballadores del Polígon de Can Calopa es desplacin
únicament des de Valldoreix, però és cert que l’EMD no disposa de dades sobre la demanda de
mobilitat en el Polígon de Can Calopa. La proposta que fa el tècnic és que per tal d’obtenir
informació sobre el nombre d’activitats i de treballadors que es mouen a Can Calopa, i la
possibilitat d’estudiar la viabilitat d’una solució de transport públic es proposa efectuar una
enquesta específica a l’àmbit de Can Calopa, per obtenir la informació relativa a cada activitat
present en el polígon. Aquesta enquesta se sumaria a l’enquesta que ja s’ha fet de mobilitat, és
veritat que no va treballar el polígon de Can Calopa, i respecte a la moció em sap greu que estigui
amoïnat perquè hi hagi algú que no tingui transport, i ens agradaria votar a favor però no ho
podem fer perquè no tindrem l’informe abans de dos mesos de l’enquesta, i tampoc ens podem
comprometre de complir com diu vostè en el primer punt, de fer arribar el transport públic a
l’entrada o sortida de les fàbriques o activitats que hi hagi allà. Farem l’enquesta i buscarem
solució si n’hi ha, perquè tampoc sabem si ho podrem solucionar. Per tant voterem en contra.
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SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies senyor President, senyora Herrada. No he acabat
d’entendre bé el que ha explicat però en qualsevol cas abans que m’ho aclareixin, puntualitzar un
punt, el transport interurbà i que es pot sol·licitar des dels municipis, que passi per un determinat
punt d’un terme municipal sense cap mena de problema. És més, implica pagar unes taxes, i quan
més pagues més parades hi pots posar o fins i tot més voltes li pots fer fer al transport públic,
cosa que tampoc seria el cas. Però la possiblitat existeix. Ara bé si tenim la competència o no, jo
entenc que si tenim competències en mobilitat, ho podriem fer nosaltres mateixos directament. O
sigui que instar a la Generalitat de Catalunya fent que es facin un parell de parades a Can Calopa,
jo no crec que hi hagués cap mena de problema per una banda, per l’altra banda, entenc que el
que diu el Noël és molt raonable. No crec que necessitem fer una enquesta. Si més no, podríem
anar i fer un petit estudi dels fluxes de mobilitat i la gent on viu de la zona, a fi de poder establir si
aquesta gent necessita una llançadera cap a Ferrocarrils o viu a Valldoreix, per a que ens
entenem, o Sant Cugat i s’hauria d’enllaçar amb el bus de la Línia 1, com deia abans el Noël. El
que no he entès és això que comentava darrerament, el punt que deia cap al final, que després de
l’enquesta, vostès farien un estudi, però que no es podia fer en dos mesos... em pot aclarir l’últim
punt, la darrera part que ha llegit, si us plau?

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Li puc aclarir i li puc llegir l’informe del tècnic de mobilitat
sencer. I és ell mateix qui m’ha dit que en menys de dos mesos no estaria enllestit, perquè
l’enquesta no és de tot, es tracta de fer una enquesta a Can Calopa. Vull dir amb els treballadors i
els usuaris a Can Calopa, que és el que ell proposa. Depèn del que digui l’enquesta, decidirem. I el
tema de l’interurbà, precisament està escrit pel tècnic de mobilitat, que serà qui ens dirà la
viabilitat de poder fer alguna cosa. Si es tracta d’una persona o dos de Valldoreix, encara que
tingui el problema de no poder arribar a Can Calopa, no podem posar un transport públic.

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Si em permet, entenc que el tema de la viabilitat de
l’interurbà, que és una bona solució, ho podríem fer, no crec que hi hagi cap problema però en
qualsevol cas hauríem de tenir la complicitat de l’Ajuntament de Sant Cugat. Però si que val a tenir
en compte que les persones que puguin treballar a Can Calopa i que no siguin de Valldoreix-Sant
Cugat, si que és interessant que puguin arribar al seu lloc de treball que està a Valldoreix.
Nosaltres el que volem potenciar és la mobilitat als sectors econòmics de la vila, independentment
si els usuaris del transport que facin servir siguin del nostre municipi o no. Jo penso que aquest
pas l’hauriem de fer i podem parlar-ho amb el Miquel, evidentment no ha de ser una qüestió que
ens enfrenti en qualsevol cas. La moció del Noël ha obert una porta que és força interessant de
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parlar. Gràcies.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. Jo en prinicpi estic d’acord amb la
moció perquè penso que els serveis s’han de fer arribar a tot el territori, siguin sostenibles o no.
Però també estic veient, pel que està dient la senyora Herrada, el govern està estudiant la
possibilitat i que no està en desacord d’aquesta moció. Realment volen que sigui un servei.
Respecte del que diu el Ferran, efectivament no seria tant dificultós demanar a la Generalitat o a
l’Ajuntament de Sant Cugat que faci arribar fins a Can Calopa el transport. Gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo volia fer dos apunts. El primer acord diu estudiar, i llavors jo
crec que estudiar la manera de fer arribar el transport públic al polígon, com a mínim, en els
horaris d'entrada i sortida de les persones treballadores de les empreses de Can Calopa, va en la
línia del que vostè m’ha dit. Punt dos: presentar al proper ple un informe amb les possibles
solucions a adoptar. Jo amb tots els respectes, quan diuen que ens agradaria votar a favor
d’aquesta moció però pel que diu aquest punt, doncs votaré que no.....
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Quan fem l’estudi o l’enquesta, només per veure les
persones que estan afectades, ja li he dit que com a mínim en l’horari d’entrada i sortida, a lo
millor n’hi ha un que entra a les 6 i un altre que entra a les 7, o només n’hi ha 1, i de Valldoreix no
hi ha ningú. Llavors no ens podem comprometre a que com a mínim en l’horari d’entrada i sortida,
perquè a lo millor encara que tinguem l’estudi de l’entrada i sortida, si ens diuen que només hi ha
dues persones que ho necessiten, econòmicament no és viable i llavors no ho podrem fer. El que
sí li asseguro i recollim és que aquí tinc l’informe del tècnic de mobilitat i la intenció és estudiar-ho
i veure com ho podem solucionar. Gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Si, senyora Herrada, és que el tema és aquest. Com que l’acord
el que fa és dir estudiar, el que hi hagi després podrá ser que si o podrá ser que no, però com que
teòricament pel que vostès m’estan dient és que volen fer aquesta enquesta o el que creguin
convenient, per palpar aquestes necessitats de mobilitat del polígon, entenem també doncs que
potser la gent no és de Valldoreix però el que està clar és que els empresaris que tenen allà
l’empresa paguen els seus impostos a Valldoreix, ens interessa si ho volem potenciar. I si el fet o
el problema ve de que en el proper ple no es pot presentar l’informe, doncs que es faci en el
proper, és a dir d’aquí a dos plens, d’aquí a quatre mesos. Les mocions están per parlar-les. Si
vostès em diuen, no, no, Noël el proper ple no, d’aquí dos, d’aquí a quatre mesos segur que ho
tenim, doncs gairebé segur que ho tenim. Canviem això i no hi ha cap problema. M’entenen? El
tema és aquest?
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SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Si vol retirar la moció i deixar-la sobre la taula, com que
l’estudi ja l’he fet i tenim l’informe. Farem l’enquesta i l’afegirem a l’enquesta de mobilitat que
estem fent, no tenim cap problema en retirar la moció, però si manté la moció tal com està la
votaré en contra.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: És que el tema no és aquest, no és retirar la moció, sinó canviarla ara, si vostès diuen que la votaran a favor. Retirar la moció no seria el més interessant perquè
ja ho he fet amb anterioritat amb el compromís de l’equip de govern de penjar un llaç aquí un dia i
el llaç no va estar penjat, amb el que a mi em disculparan, però jo estic disposat a retirar les
mocions quan em demostren que això serveix d’alguna cosa. Si no serveix de res, doncs no.
Llavors en aquest cas, que estem d’acord, que volem el mateix, ostres, fem el canvi que pertoqui
aquí i aprovem la moció. Això és el que els proposo.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Ja els he contestat. Votarem en contra i estudiarem aquest
tema.
PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Aquest és un tema que fa molt de temps que se’n
parla, amb anteriors legislatures s’havia contemplat aquesta possibilitat i se n’havia parlat, però
que quedi clar que no hi ha hagut cap demanda per part de cap ciutadà de Valldoreix que demani
poder tenir un mitjà d’aquestes característiques, vostè en un article que ha fet en el Qgat.cat,
esmenta que també tenim la deixalleria i no crec que ningú necessiti i utilitzi el transport públic
per anar a la deixalleria a portar res, no crec que ningú carregui res en un transport públic per
anar a la deixalleria a portar res, però bé de totes maneres és el que li hem dit, amb el nostre
tècnic, farem un estudi i es mirarà quina possibilitat hi ha de poder implantar un servei d’aquest
tipus, però ho veiem bastant inviable. Per altra banda, tot el que és el servei de transport públic,
hi ha previst a tot el que és l’Àrea Metropolitana, de fondre-ho tot, i suposarà un canvi del que hi
ha existent fins el moment. Per tant suposo que será el moment de solucionar problemes com
aquest.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 3 (CUP-PC, ERC-MES)
Vots en contra: 5 (CiU-Actuem)
Abstencions: 1 (Ciutadans)
No prospera la moció.
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E) MOCIÓ DELS GRUPS CUP-PC I ERC-MES, PER CONTRACTAR L’ELECTRICITAT DE
LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS AMB ENERGIA 100% RENOVABLE, DE FOMENT
DEL CANVI DE MODEL ENERGÈTIC AL MUNICIPI i DE LLUITA CONTRA LA POBRESA
ENERGÈTICA.

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

Per tot això, es proposen al PLE l'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Quan s’acabi la vigent contractació l'Ajuntament de l’EMD s’associarà i contractarà el
subministrament elèctric a la cooperativa de Som Energia.
SEGON.- ESTABLIR entre la empresa concessionària i l’ajuntament un acord per a fomentar la
formació i divulgació del canvi de model energètic. Com a part de l’acord s’estudiarà també com
fer front a situacions de pobresa energètica en el camp domèstic.
TERCER.- L’Ajuntament, juntament amb Som Energia, impulsarà una campanya per informar a la
ciutadania de la conveniència i necessitat d'apostar decididament per un canvi de model energètic
basat en el consum d’energies 100% renovables.

TORN DE PRESENTACIÓ
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Gràcies senyor President.
Aquesta moció la vam presentar, al darrer ple la vam deixar sobre la taula, hem estat parlant per
temes i qüestions legals per poder fer-la, i és que proposàvem contractar els serveis públic
d’electricitat a una cooperativa sense ànim de lucre que es diu Som Energia. Està clar, i aquests
dies ho estim patint i ho estem sentit al Telenotícies i als diaris, l’abús, i ho dic així i ho repeteixo,
abús, l’abús que hi ha avui en dia amb el tema del servei d’uns subministres bàsics, que
necessitem tots, com l’aigua, com la llum, com el gas, bàsicament. No hi ha dret d’aquest model
energètic que tenim que serveix per a que uns quants s’enriqueixin, a part del tema portes
giratòries de determinats grups polítics. Jo crec que des dels pobles, des de les ciutats, des dels
carrers, hem de cridar i hem de moure’ns per canviar aquest model energètic. Jo penso que és un
pas el que proposem i en aquesta moció proposem canviar la contractació i fer proxelitisme del
que significa el canvi de model energètic, explicar-ho a la gent, fer tallers, fer tallers on sigui
d’aqui l’EMD per explicar a la gent com rebaixar la tarifa de la llum, hi ha sistemes per poder-ho
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fer, com contractar menys potència, etc. llavors resumint, és el que he explicat, hi ha 37
administracions a Catalunya que ja tenen contractat els serveis amb Som Energia i els acords que
proposem són –llegeix els acords de la moció-: PRIMER.- Quan s’acabi la vigent contractació
l'Ajuntament de l’EMD s’associarà i contractarà el subministrament elèctric a la cooperativa de Som
Energia. SEGON.- ESTABLIR entre la empresa concessionària i l’ajuntament un acord per a
fomentar la formació i divulgació del canvi de model energètic. Com a part de l’acord s’estudiarà
també com fer front a situacions de pobresa energètica en el camp domèstic. TERCER.L’Ajuntament, juntament amb Som Energia, impulsarà una campanya per informar a la ciutadania
de la conveniència i necessitat d'apostar decididament per un canvi de model energètic basat en el
consum d’energies 100% renovables.

SECRETÀRIA-INTERVENTORA: Primer s’ha de votar la urgència perquè no està en l’ordre del
dia.

TORN DE VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA
Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat incorporar la moció.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Entenc la moció però no entenc la urgència, tot i que
l’accepto. No l’entenc perquè han tingut temps suficient per donar-la a la junta de portaveus però
no ens posarem amb això. Tot i que estic d’acord amb el fons de la moció, perquè realment el que
està passant a Catalunya, Espanya i a tot arreu amb els preus que estan arribant que és una
burrada, però no sabem quins són els preus que dóna la cooperativa aquesta. I tampoc sé si es
pot estar d’acord amb tots els acords de la moció perquè no es pogués fer com vostès ho estan
dient aquí. Jo voldria saber si és legal o no fer-ho, que la Secretària-interventora ens ho expliqués,
si es podria fer...ja ho sé, no em posi mala cara, jo el que vull és saber-ho. I vull saber més
d’aquesta moció. Em sembla que a la vida no em poden castigar per voler saber més sinó per
saber menys. Doncs per això ho estic preguntant a la Secretària-interventora si això es pot portar
a terme o no, tal com està ara mateix la moció.
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SECRETÀRIA-INTERVENTORA: El President ho té preparat i ja li contesta.

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Aquesta ja és una moció que vostès van presentar
el mes d’octubre o novembre passat, en el seu moment vam demanar al nostre tècnic, l’enginyer,
que fés un informe sobre aquesta demanda que vostès feien, i crec recordar que els vam fer
arribar aquest informe, no? Doncs els farem una còpia i ara els avanço aquest informe que va
redactar. Llegeix l’informe del tècnic: “Atesa la moció que es porta al ple de 17/11/2016, sobre la
contractació de l’empresa Som energia pel servei de subministrament d’energia elèctrica, pels
edificis municipals i enllumenat públic de Valldoreix he de dir: D’acord amb la llei de contractació
del sector públic, pel volum i la durada del contracte de subministre elèctric, entenc que cal fer un
concurs per licitar el servei de subministre elèctric. L’ACM-Localred, ja ha fet una licitació genèrica
i marc, per a la contractació d’energia elèctrica, adjudicada actualment a ENDESA. L’EMDV s’ha
adherit a aquesta licitació de l’ACM Localred. L’empresa ENDESA aporta declaració responsable
conforme que electricitat que subministra es 100% renovable, d’acord amb el ful annex a aquest
informe.

L’adjudicació realitzada per l’ACM suposa un estalvi en el cost del kWh. D’acord amb el full gràfic
enviat per l’ACM, annex a aquest informe. Tot l'anterior informat d'acord amb la legalitat vigent i
per el general coneixement de la Corporació, com a tècnic de la mateixa, que no obstant acordarà
el que estimi convenient. L’Enginyer municipal de la EMDV.” El que diu aquí l’enginyer és que
d’entrada vostès ja saben perquè se’ls ha explicat, tenim un contracte vigent fins a finals d’any,
crec, i com no pot ser d’una altra manera, buscarem la manera d’obtenir el preu de la corrent el
més econòmic possible, perquè va en benefici de tots, intentarem com no, que sigui energia
renovable, però pot ser que ho contractem amb Som Energia o amb “pepito energia”, perquè ha
de ser amb Som Energia? Ha de ser amb la millor companyia que ens ofereixi el millor preu i que
s’ajusta més a les condicions que beneficiïn a Valldoreix. Entenem això i ja li faré arribar l’informe
de l’enginyer per a que el tingueu. Per tant nosaltres evidentment votarem en contra perquè
actualment estem amb un contracte vigent i quan s’acabi aquest conveni buscarem quina és la
millor companyia que ens doni el millor servei i el millor preu.
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SR. NOËL CLIMENT JURADO: La moció quan la vam parlar en el seu moment, la moció va una
mica més enllà de les limitacions que hi pot haver de contracte i és evident que fins que no
s’esgoti el contracte que tenim, no podem passar a una altra cosa. El fet que hagi de ser Som
Energia o no, no és un nom, no es tracta que hagi de ser amb aquesta empresa concretament,
sinó que el que es persegueix és el model, i el model és perquè el que busquem és que no hi hagi
o que no es segueixi treballant, a partir de que jo tinc el control total, o entre tres ens repartim
l’electricitat que anem servint i al final tothom ha d’acabar passant pel mateix lloc. Llavors que ara
aquesta gent ens pugui enviar una carta reconeixent que el 100 x 100 de l’energia que nosaltres
rebem si la demanem és d’energia renovables o no, ens ho podem creure o no ens ho podem
creure, però en qualsevol cas el que segueixen tenint és el monopoli per decidir quin tipus
d’energia acaben fent servir per crear electricitat. Gent com Som Energia el que fan és tot el
contrari, és apostar sense cap tipus de pal·liatiu sobre i amb energies renovables, revesteix a més
en forma de cooperativa, que és una cooperativa d’usuaris, és a dir els mateixos usuaris són socis,
amb el que tu t’acabes fent soci de qui t’està servint l’energia, i qualsevol altre tipus d’empresa
que ens acabés generant això,....llavors aquesta és la idea, a partir d’aquí podem votar.

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Suposo que han entès el canvi
de model energètic, suposo que han entès el tema sense ànim de lucre, suposo que han entès
que és des dels pobles que hem de començar a canviar aquest país, i tots aquests abusos de
poder que ens estan dominant. Jo sóc soci de Som Energia i fa dos mesos van enviar un escrit per
mail dient-me que l’energia durant els primers 6 mesos de l’any havia estat més barata i que si
volia que em tornessin els diners, van fer una enquesta i jo vaig optar per la segona opció que era
tornar els diners o invertir aquests diners –aquí està l’ànim de lucre quan algú se’ls fica a la
butxaca-, aquesta gent inverteixen els diners en crear parcs eòlics, parcs d’energies alternatives.
El preu de l’energia, les tarifes, està determinat pel govern i el marge que tenen les
comercialitzadores és mínim. No és un tema de preu, senyor Puig, pagar el kilowat/hora a 18
cèntims o a 18,2, no és un tema de preu que ens ha de condicionar per intentar el més econòmic,
jo penso que és el model de futura societat que volem fer, el model de serveis públics que volem
fer, i a mi que vingui Endesa –amb el que representa Endesa i el consell d’administració que té
Endesa i els càrrecs que té Endesa- i m’ensenya un paper que l’energia que em suministra és
totalment renovable, doncs que vol que li digui, és absurd.

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Aquesta moció és reivindicativa en la qual accepto i hi estic
d’acord, però el que passa si fós reivindicativa de veritat, no posaria noms com Som Energia, no
dirigiria el negoci cap a una empresa en concret. Això és el que a mi em falla d’aquesta moció. I a
més vostè ha dit que els preus no són importants, i per suposat que són importants!
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Hi ha molta gent que li estan tallant el subministrament perquè no arriben amb el preu que hi ha.
Clar que són importants! Ah, el preu de l’energia no és important! Doncs perquè Som Energia la fa
més barata? Però si que és important el preu de l’energia, hi ha gent que no pot pagar el seu preu
i per això li tallen el subministrament. Però és que a més a més, no vull entrar en això, però jo
estic a favor de la moció perquè és reivindicativa, perquè penso que hi ha una falla, el que es diu
és cert, però la moció no està ben feta, s’ha d’adaptar a la legalitat. No és legal el fet de que hi
hagi prioritats des de qualsevol govern avui per avui tal com està, i sense concurs i sense res m’està escoltant?- se li doni a Som Energia. I això és el que dic. Totes les bondats d’aquesta
empresa, ja me les ha dit, i ja me les crec, però el problema és que no les podem observar. No
som particulars. Jo possiblement després del que ha dit vostè, demà parlaré amb el meu marit i
em faré de Som Energia, però entenc que ells no poden fer-ho això. Ells són el govern, i és una
administració pública i hi ha unes regles.

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Si, si, anem acabant. Jo he dit
el que he dit, Susanna, no he parlat ni he interpretat el tema del preu de l’energia, per no entrar
en el tema de la pobresa energètica, que no té res a veure amb això. Evidentment els preus els
regula el govern, i el govern sabem de quin color és i els consells d’administració d’aquestes
elèctriques i d’aquestes grans companyies energètiques sabem de quin color són, i són les
famoses portes giratòries. Senyors, a Sant Cugat aquesta moció s’ha aprovat, o sigui que molt
il·legal no serà, molt mal feta, no serà; el secretari de l’Ajuntament de Sant Cugat ha donat el vist
i plau, i a Sant Cugat s’ha aprovat.

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Bé tanquem el tema, i estem d’acord amb les coses
que ha dit la Susanna, i hi ha coses que s’han de canviar. Estem d’acord en què s’ha de canviar el
model actual i s’han d’acabar aquestes portes giratòries i tots aquests models que coneixem tots i
a qui beneficien. El que també des del govern, si que podem buscar la millor opció, però si que el
preu –perquè en definitiva defensem els interessos del ciutadà i aquest pot ser sensible a totes les
millores energètiques i tots els canvis que vagin en la línia de millorar el medi ambient-, però té
importància el preu. No pots agafar una empresa perquè defensa tots aquests interessos però en
detriment d’una altra que faci un preu millor. I el medi ambient també és un interès per a tots i ho
entenen així nosaltres també.

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Els interessos dels ciutadans passa per defensar-nos en
el punt de que posar-nos en mans d’Endesa, és una paradoxa que ens posa en contra dels
interessos dels ciutadans. Hem de ser capaços des dels governs municipals sobretot, de fer un
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acte de modernitat i avançament de buscar de fer un consum responsable en aquests aspectes
també. No ens em de quedar només en un consum responsable de paper ecològic, consum
responsable perquè ja apaguem els llums al vespre. No, no, no, hem d’anar una miqueta més
enllà i hem de saber comprar responsablement i els interessos dels ciutadans es veuran
beneficiats perquè seran el contrapès del mercat elèctric, aquest oligopoli del mercat elèctric que
hi ha que cada vegada més ens condiciona i ens està esclavitzant a tots plegats.

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. En principi el que ha dit vostè que
a l’Ajuntament de Sant Cugat no es va aprovar, es va donar una esmena i em sembla que es va
treure el nom de Som Energia i es va fer com un compromís futur, però no amb Som Energia... no
va entrar en la moció.

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Passem al torn de votacions –nosaltres ara votem
en contra-, però amb el compromís que quan acabi el contracte vigent es revisarà i es buscarà la
millor opció de tot tipus pels habitants de Valldoreix.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 3 (CUP-PC, ERC-MES)
Vots en contra: 5 (CiU-Actuem)
Abstencions: 1 (Ciutadans)
No prospera la moció.
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A
9.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE NOVEMBRE DE 2016 FINS EL DIA 31 DE DESEMBRE
DE 2016.
Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2016, s’estableix que es donarà
compte al Ple dels Decrets de contractes la quantia dels quals sigui superior a 9.000 euros.
Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions superiors a 9.000
euros més IVA des del dia 1 de novembre de 2016 fins al 31 de desembre de 2016:
-

Decret núm 700/2016, de data 4 de
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novembre de 2016, d’adjudicació del

contracte menor d’obres, consistent en l’arrenjament del camí de Montmany i del camí de la
Serra d’en Julià, a l’empresa Excavaciones y mantenimiento Bernardo, SL, pel preu de
15.025 euros més IVA.
-

Decret núm 701/2016, de data 4 de novembre de 2016, d’adjudicació del contracte menor
d’obres consistents en el treball de retirada de vidres, estructura metàl·lica i neteja de la
nau situada a la finca situada a la Rambla Jacint Verdaguer cantonada amb passatge de
Can Bort, a l’empresa Construcciones Fertres, SL, pel preu de 9.500 euros més IVA.

-

Decret núm 727/2016, de data 15 de novembre de 2016, d’adjudicació pel procediment
obert, del contracte de redacció d’una auditoria energètica i tècnica de l’Enllumenat públic a
Valldoreix, a l’empresa Azigrene Energiza, pel preu de 34.750 euros més IVA.

-

Decret núm 746/2016, de data 22 de novembre de 2016, d’adjudicació pel procediment
obert, del contracte d’obres de Millora de l’accessibilitat a l’Avinguda Mas Fuster entre la
Carretera de la Floresta i carrer Pau, a l’empresa Fertres Construcciones, S.L, per un import
de 231.947’53 euros més IVA.

-

Decret núm 747/2016, de data 22 de novembre de 2016, d’aprovació dels plecs de
condicions per la contractació de les obres d’arrenjament del Camí de la Salut.

-

Decret núm 770/2016, de data 1 de desembre de 2016, de prorrogar el contracte del servei
de Biblioaccés de l’EMD de Valldoreix a l’empresa Doble Via Serveis Socioeducatius SCCL pel
termini de 6 mesos, que finalitzarà a data 30 de juny de 2016, pel preu de 18.610’09 euros
IVA inclòs.

-

Decret núm 779/2016, de data 7 de desembre de 2016, d’adjudicació del contracte menor
d’obres consistents en la supressió de barreres a la mobilitat en itineraris del servei de
transport públic d’autobús, a l’empresa Asfaltos Augusta, SL pel preu de 25.417’77 euros
més IVA.

-

Decret núm 780/2016, de data 7 de desembre de 2016, de data 7 de desembre de 2016,
d’adjudicació del contracte menor d’obres d’asfalt de diferents punts de l’àmbit de
Valldoreix incloent la reposició de pintura de senyalització horitzontal, a l’empresa Asfaltos
Barcino, S.L, pel preu de 22.089’10 euros més IVA.
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-

Decret núm 781/2016, de data 7 de desembre de 2016, d’adjudicació del contracte menor
d’obres d’arrenjament del terreny de l’EMD situat a la plaça de l’Estació, a l’empresa Artifex
Infraestructuras SL, pel preu de 59.829’43 IVA inclòs.

-

Decret núm 782/2016, de data 12 de desembre de 2016, de correcció l’error aritmètic del
Decret 781/2016, essent el preu adjudicat a l’empresa Artifex Infraestructuras S.L de
49.000 euros més IVA, o sigui 59.290 euros IVA inclòs.

-

Decret núm 791/2016, de data 14 de desembre de 2016, de modificació del contracte
d’obres de la instal.lació de la caldera de biomassa del CEIP Ferran i Clua, amb un
increment del pressupost inicial de 13.261’72 euros més IVA al preu inicial de 138.715’63
euros.

-

Decret núm 830/2016, de data 30 de desembre de 2016, d’adjudicació pel procediment
obert, les obres d’accessibilitat del Camí de la Salut, a l’empresa Asfaltos Augusta, S.L , per
un import de 123.400 euros més IVA.

-

Decret núm 832/2016, de data 30 de desembre de 2016, de prorrogar fins el 31 de
desembre de 2017, el contracte del servei de manteniment de l’arbrat públic i els espais
verds de Valldoreix, a l’empresa Espais Verds del Vallès, S.A.

-

Decret núm 835/16, de data 30 de desembre de 2016, d’adhesió al contracte de l’acord
marc de subministrament d’energia elèctrica adjudicat pel Consorci Català de
desenvolupament local amb l’empresa Endesa Energia, Sau, pel termini d’un any.

-

Decret 836/2016, de data 30 de desembre de 2016, d’adhesió a la segona prórroga de
l’acord marc de subministrament de gas natural adjudicat pel Consorci Català pel
desenvolupament local amb l’empresa Endesa Energia, SAU, pel termini d’un any.

-

Decret 837/16, de data 30 de desembre de 2016, d’adjudicació del contracte menor de
subministrament de deu unitas de senyals de pas de vianants amb quatre llums leds
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equipats amb detector de moviment a l’empresa Proseñal pel preu de 17.900 euros més
IVA.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SRA. HELENA DEGOLLADA BASTOS: Presenta la dació de compte dels decrets de contractes
de més de 9.000 euros.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. La meva pregunta és sobre el
decret 770/2016, que és el contracte de servei de Biblioaccés de l’EMD de Valldoreix, que hi ha sis
mesos més de termini i que finalitzarà aquest estiu. És perquè vol recordar que es va aprovar una
moció per fer l’horari del Biblioaccés molt més ampli i no sé si hauran fet vostès alguna cosa o si
s’ho han estudiat o com anirà el procés, però suposo que en aquests sis mesos en la pròxima
licitació que hi hagi, o són aquests o uns altres, entrarà aquest horari més ampli en segons quines
dates específiques.
SRA. HELENA DEGOLLADA BASTOS: Si, està contemplat, en efecte.
SRA. SECRETÀRIA-INTERVENTORA: En aquesta pròrroga encara no està contemplat però
quan es torni a licitar si.
4.- APROVACIÓ DE FACTURES DE L’ANY 2016 I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 1/2017 D’INCORPORACIÓ D’AQUESTES FACTURES.
Atès que en el Pressupost any 2016 no s’han pogut reconèixer algunes factures perquè han arribat
més tard del 31 de desembre de 2016, i d’altres per manca de consignació pressupostària.
Atès que l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspondrà al Ple el
reconeixement d’aquests crèdits de l’exercici anterior.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar les següents factures de l’any 2016 que es relacionen a continuació:
FRA

NOM PROVEÏDOR
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IMPORT

PARTIDA

74
107089
2016022595
12997
13232
13359
12773
46
47
48
2016/1124
H00152641
BR271702
2016/A 54795
16-2270-SCV
16-2213-SCV
16-2214-SCV
16-2269-SCV
16-2268-SCV
2534
661
161254
GT16-264
26/2016
110808
194/2016
7110341193
600601614
600601613
60060616
600601615

ACTUA JOVE SQGAT,SLL
ALMACENES MENGUAL S.A.
AUBERT SA
AUTO RECANVIS VALLES E. JULIA
,S.L.
AUTO RECANVIS VALLES E. JULIA
,S.L.
AUTO RECANVIS VALLES E. JULIA
,S.L.
AUTO RECANVIS VALLES E. JULIA
,S.L.
ANGELA VERDUGO MORENO
ANGELA VERDUGO MORENO
ANGELA VERDUGO MORENO
AZIGRENE CONSULTORES, S.L.P.
BEDOS IBAÑEZ TRULLOLS, S.L.
BETON CATALÁN, S.A.
AQUADIRECT BLUE PLANET S.L.
CITELUM IBÉRICA, S.A.
CITELUM IBÉRICA, S.A.
CITELUM IBÉRICA, S.A.
CITELUM IBÉRICA, S.A.
CITELUM IBÉRICA, S.A.
COPIMATGE SANT CUGAT
EXCAVACIONS I MANTENIMENT
BERNARDO,S.L.
FITOPATOLOGIA I NATURA SL
GLOBALMED
GRANJA MONTSERRAT
HERMEX IBERICA S.L.
JUAN JOSE ESTEVE FORNAS
LYRECO ESPAÑA S.A.
MANTENIMIENTOS EDUVE S.L.
MANTENIMIENTOS EDUVE S.L.
MANTENIMIENTOS EDUVE S.L.
MANTENIMIENTOS EDUVE S.L.
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453,75
861,01
1.100,59

21-334-226.09
06-334-226.09
08-1532-213.01

203,81

08-920-214.00

302,54

08-920-214.00

249,48

08-920-214.01

134,43
217,80
290,40
290,40
4.999,99
16,21
1.873,99
204,43
3.451,10
2.400,00
3.910,48
1.791,04
15.009,77
237,16

08-920-214.02
17-4312-226.99
17-4312-226.99
17-4312-226.99
09-165-637.00
02-920-222.01
08-1532-210.00
02-920-266.99
07-150-619.00
08-165-619.00
08-165-619.00
06-334-212.00
09-165-227.99
18-926-226.01

609,84
889,35
130,84
44,00
258,27
359,13
332,93
10.032,11
3.127,85
2.492,60
880,88

14-933-210.00
19-171-227.99
03-323-220.00
04-341-226.09
03-323-221.04
08-1532-210.00
02-920-220.00
04-313-212.00
04-323-212.00
04-323-212.00
04-323-212.00

21/16
G013722
5/709
201606
161730
38/2016
919
37/16
AL/956
BR1/435
100
FVR201614012434
FVR201614012419
FVR201614012421
FVR201614012422
FVR201614012420
FVR201614012431
1601494
1601495
1601496
FVT16018
13/16
3996177
P1M6011953361
1622454
P1M601N1892530
P1M601N1885453
P1M601N1892215
P1M601N1899856
P1M601N1926953
P1M701N1938874
P1M701N1926950
2317

SEGON.-

MARIA JOSEP MUÑOZ I FARRENY
MESGRAFIC, SL
NEOSALUS SOLUTIONS, S.L.
ANNA ALEXANDRA ROMA MUNTÉ
OKALMA 2013, S.L.
PERE-JOAN TORRENT I RIBERT
PROSEÑAL,S.L.
R.A.CASADEMONT
SUMINISTROS SANT CUGAT, SL
TALLER JERONI DE MORAGAS,S.Coop.
TOT CARRER SL
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U.
VEOLIA SERVEIS CATALUNYA, S.A.U.
VICENÇ PIERA, S.L.
VICENÇ PIERA, S.L.
VICENÇ PIERA, S.L.
FRANCESC VIDAL TOMAS
XAVIER BOSCH I SANCHO
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA XXI
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ENDESA ENERGIA SAU
ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA

Aprovar

la

modificació

563,86
1.311,64
60,98
375,71
60,60
1.089,00
21.659,00
1.210,00
3,24
2.335,30
10.851,28
98,45
1.352,51
79,13
225,06
3.397,39
281,33
433,52
250,00
250,00
96,80
250,00
10.504,43
1.005,30
12.536,40
64,21
1.109,16
432,16
528,55
508,15
212,00
806,60
10.883,95
141.981,89

06-334-26.99
06-334-226.06
19-1721-226.02
06-334-226.06
08-1532-213.01
02-920-226.04
08-1532-210.00
07-151-227.06
02-920-226.99
08-1532-227.01
08-1532-210.00
03-323-212.00
04-323-212.00
06-334-212.00
06-334-212.00
25-920-212.00
25-920-212.00
06-334-226.06
06-334-226.09
06-334-226.09
21-334-226.09
06-334-226.06
09-165-221.00
03-323-221.00
09-165-221.00
17-4312-221.00
08-1532-221.00
12-231-221.00
06-334-221.00
03-321-221.00
04-323-221.00
06-334-221.00
08-1532-210.00

pressupostària 1/2017 amb càrrec al romanent
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de tresoreria de la futura liquidació del Pressupost any 2016, per incorporar els compromisos
adquirits en l’exercici anterior. Aquest acord queda condicionat a que el romanent de tresoreria
quan s’aprovi la liquidació sigui suficient per cobrir l’import d’aquesta modificació pressupostària,
en cas contrari s’haurà de modificar aquest acord, i fer-ho amb càrrec a altres ingressos o baixes
de crèdits.
El pressupost una vegada suplementat i modificat de la següent manera:
CAP 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Partida
09-165227.99
03-323221.04
03-323220.00
08-1532210.00
19-172226.02
18-926226.01
19-172227.99
19-171227.99
06-334226.06
03-323227.00
04-323221.00
06-334227.00

Import
inicial

Descripció partida
Contracte servei manteniment
enllumenat públic

Modificació

Total

95.000,00

15.009,77

110.009,77

Vestuari Escola bressol

1.200,00

258,27

1.458,27

Material oficina i didàctic Escola Bressol

4.000,00

130,84

4.130,84

150.000,00

45.627,35

195.627,35

1.000,00

60,98

1.060,98

Campanyes comunicatives

25.000,00

237,16

25.237,16

Neteja forestal

39.446,00

2.335,30

41.781,30

Manteniment jardineria

86.500,00

889,35

87.389,35

Contractes tallers Casal de Cultura

29.000,00

2.370,87

31.370,87

Contracte servei neteja E.Bressol

28.151,44

98,45

28.249,89

119.950,00

1.352,51

121.302,51

8.812,63

304,19

9.116,82

Manteniment general de carrers
Publicaciones media ambient

Contracte servei neteja F.Clua
Contracte servei neteja Cultura
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12-231221.00
25-920227.00
05-341226.09
02-920226.99
06-334226.09
07-151227.06
17-4312226.99
21-334226.09
08-1532213.01
02-920220.00
04-323226.09
02-920222.01
06-334226.99
14-933212.00
04-323212.00
08-920214.00
02-920226.04
06-334212.00

Consums i subministraments Casal Avis

4.000,00

432,16

4.432,16

Contracte neteja Serveis Generals

19.125,00

3.678,72

22.803,72

Activitats esportives i material esportiu

24.500,00

44,00

24.544,00

3.000,00

207,67

3.207,67

Activitats culturals

50.000,00

861,01

50.861,01

Contracte servei urbanisme

23.232,00

1.210,00

24.442,00

Promoció econòmica i del Comerç

10.500,00

798,60

11.298,60

Activitats joventut

20.000,00

550,55

20.550,55

Material tècnic brigada

13.000,00

1.161,19

14.161,19

5.000,00

332,93

5.332,93

500,00

500,00

1.000,00

30.000,00

16,21

30.016,21

3.000,00

563,86

3.563,86

Manteniment Monmany

11.000,00

609,84

11.609,84

Mant. ordinari Ferran Clua

94.060,00

16.533,44

110.593,44

5.000,00

890,26

5.890,26

Despeses assistències jurídica tècnica

30.000,00

1.089,00

31.089,00

Manteniment Casal cultura

25.000,00

1.791,04

26.791,04

Indeterminats

Material oficina serveis generals
Festes i celebracions F.Clua
Servei missatgeria Administració i
correus
Indeterminats Casal de Cultura

Reparació i manteniment vehicles
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09-165221.00
03-323221.00
17-4312221.00
04-323221.00
06-334221.00
08-1532221.00

Energia enllumenat públic
Consums i subministrament Escola
Bressol

190.000,00

23.040,83

213.040,83

15.000,00

1.513,45

16.513,45

200,00

64,21

264,21

41.000,00

212,00

41.212,00

Consums i subministrament Casal, Carpa

9.900,00

1.335,15

11.235,15

Consums i subministrament nau brigada

7.600,00

1.109,16

8.709,16

Consums Mercadet
Consums i subministrament F.Clua

Total capítol 2

127.220,32

CAP 6 INVERSIONS REALS
08-165619.00
Compra nadalencs
09-165637.00
Auditoria energética
07-150619.00
Rehabilitació estructura antic garden
Total capítol 6
Total incorporacions fras
extrajudicials

6.310,48

6.310,48

4.999,99

4.999,99

3.451,10
14.761,57

3.451,10

141.981,89

INGRESSOS
ROMANENT DE TRESORERIA
CAPITOL 8
Romanent futur de tresoreria
870.02
TOTAL

141.981,89
141.981,89

TERCER.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
quals els interessats podran presentar-hi reclamacions.
34

L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi publicat
la seva aprovació definitiva.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SRA. HELENA DEGOLLADA BASTOS: Es tracta d’una sèrie de factures, exactament hi ha 75
factures que no llegiré totes si us sembla bé, que s’han produït en l’any 2016 i que han entrat en
el 2017. Hi ha diferents tipus de factures, algunes d’elles és perquè no les van enviar en el seu
moment, algunes perquè van entrar tard, algunes per diferents motius, em sembla que tothom té
aquesta informació i sinó us la fem arribar-, i llavors en total sumen 141.981,89 euros. Per tant
hem de fer una modificació pressupostària que hem d’aprovar amb càrrec al romanent de
tresoreria, de la futura liquidació del pressupost del 2016, per incorporar els compromisos
adquirits. En aquest cas el que fem és transfomar aquestes factures en les modificacions que són
una modificació de 15.000€ del contracte de servei de manteniment de l’enllumenat, el vestuari de
l’Escola Bressol té un increment de 258€, el material d’oficina i didàctic també té un augment de
130€, manteniment integral de carrers si que té una pujada de 46.127€, etc. Llegeix les partides a
modificar.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Bàsicament tot això que estàs llegint ara prové d’aquestes
factures? És la translació única i exclusivament d’aquestes factures el que hauríem de modificar?
Per tant no hi ha cap altra modificació que no provingui d’aquestes factures?
SRA. HELENA DEGOLLADA BASTOS: Si sembla bé que no expliqui cada una de les coses, paro.
Doncs la suma de tot això, que són les factures, el que faríem és treure aquests diners del
romanent de tresoreria, i el tercer punt seria exposar el pressupost al públic.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Aquest punt entenc pel que
heu explicat i aclarit és les factures aquestes no pagades l’any passat que passen a aquest any.
Llavors perquè agafant la modificació pressupostària, agafant les partides més grosses per fer el
seguiment, hi ha 45.000€ sobre un pressupost de 150 de manteniment general de carrers, hi ha
16.000€ sobre un pressupost de 94.000€ del manteniment ordinari del Ferran Clua i hi ha 23.000€
d’energia i enllumenat públic sobre el pressupost de 190. Quan fa quatre setmanes que
aprovàvem el pressupost, l’any passat de consum d’energia hi havia un pressupost de 217.000€,
s’havien gastat 180.000€ i vau posar al pressupost 190. Llavors vull que m’aclariu si aquesta extra
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si només realment és d’aquestes factures que han passat d’un any a l’altre, perquè no ho entenc.
SRA. SECRETÀRIA-INTERVENTORA: Efectivament aquestes factures de 23.000€ són les
factures del desembre, d’energia del desembre, per exemple aquests 23.000 de l’enllumenat
aquests són factures que Endesa ha presentat a principis de gener però que són de l’energia del
desembre, però les he d’incorporar en aquest pressupost i les aprovo ara perquè m’han entrat
més tard del 31 de desembre de 2016. La majoria és això. També veureu que incrementem la
neteja perquè és el mateix cas que l’empresa de neteja no va presentar la factura –tot i que se’ls
explica que ho han de presentar abans de finals d’any-, doncs la factura de desembre la presenten
al gener. Hi ha tota la neteja del Ferran Clua, del Casal, del Casal d’Avis, dels serveis generals de
l’EMD, no és que haguem pagat més de neteja aquest any, sinó que s’han d’aprobar ara i són
extrajudicials. Després en carrers, són vàries factures i aquestes algunes no tenien consignació
pressupostària i això vol dir que ens vam passar en carrers, no hi havia prou partida l’any passat i
no hi cabien l’any passat tot i que també es van presentar el gener. En aquestes si que hi ha
hagut increment, és a dir i ara ho dic de memòria, si l’any passat hi havia 150.000€ per carrers,
potser d’aquests 45.000€ n’hi hauria 20.000€ i 25.000€ no. És a dir que aquí si que ens vam
passar de la consignació de l’any passat. En canvi en la neteja, per exemple, no ens hem passat,
simplement és que ens han passat la factura tard. Si volguessis saber tot exacte, s’hauria de
detallar factura per factura. En principi aquesta modificació només són coses fetes al desembre del
2016 i que s’han presentat al gener. Això és així.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. Després de les declaracions de la
Secretària-interventora em dóna la sensació que se’ls ha descontrolat una mica el pressupost, amb
les últimes factures, perquè són partides importants. Estem parlant de 45 per un costat, 16 per
l’altra, 23 per l’altre, però bé....Després tampoc entenc si s’ha de presentar així o no, l’aprovació
d’aquest punt, si ha d’anar conjuntament l’aprovació de les factures i l’aprovació de la modificació
pressupostària. Moltes gràcies.
SRA. HELENA DEGOLLADA BASTOS: Volia aclarir que no és que se’ns hagi descontrolat el
pressupost, sinó que nosaltres havíem calculat que al 2017, gastarem això i ara ho posem aquí
perquè s’han gastat del 2016, però s’ha de pagar ara. No, no s’ha descontrolat, és a dir que són
uns diners que ja s’havien d’haver pagat, que en el seu moment no van pagar la factura i que es
paga ara. Per a que quedi tot ben consignat s’han d’incorporar al pressupost, però no perquè
penséssim que no es gastaria. Són factures que s’arrosseguen de l’any passat i s’han de fer
constar en aquest pressupost. I es fa la modificació perquè sinó ens quedaríem sense pressupost
del 2017.
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SRA. SECRETÀRIA-INTERVENTORA: De totes maneres, si ho llegiu bé, la proposta d’acord
diu: “perquè han arribat més tard del 31 de desembre de 2016, i d’altres per manca de
consignació pressupostària”. No us sé dir quin volum hi ha, de manca de consignació i per arribar
tard. Hi ha algunes que no hi havia partida.

SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Entenc llavors que la manca
de consignació és un desviament, és un increment.
SRA. SECRETÀRIA-INTERVENTORA: Simplement la Llei et diu que aquestes que estan amb
manca de consignació s’han de fer amb aprovació plenària, sinó s’aprovarien pel President. Per
això s’aproven les factures i la modificació pressupostària.

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

5.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL C/NARD ENTRE RAMON
ESCAYOLA I AVINGUDA BAIXADOR.
Vist el Projecte d’Ampliació del Passeig del Nard, entre l’Avinguda de Ramon Escayola redactat
pels arquitectes Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP.
Atès l’informe tècnic número 3/17 de data 16 de gener de 2017 emès pel Cap d’urbanisme i
mobilitat d’aquesta EMD i que diu textualment:
“Antecedents
El PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PASSEIG DEL NARD, ENTRE L’AVINGUDA DEL BAIXADOR I
L’AVINGUDA DE RAMON ESCAYOLA, ha estat promogut per l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix, i ha estat redactat per BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP.
Marc normatiu
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- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals de Catalunya.
- Pla general metropolità de Barcelona, aprovat en data 14-7-1976.
Descripció del projecte
El passeig del Nard és una via de la xarxa bàsica interna municipal. L’objecte del projecte és
l’ampliació en el tram comprès entre l’avinguda del Baixador i l’avinguda de Ramon Escayola, amb
els següents objectius:
- Ampliar les voreres per tal que compleixin amb les dimensions mínimes d’accessibilitat,
destinant un mínim del 40% de la secció als vianants, d’acord amb els criteris del PMU de
Sant Cugat.
- Millorar l’itinerari del transport públic, que no caldrà desviar innecessàriament, de
conformitat amb el PMU municipal.
- Recuperar el doble sentit de circulació i millorar la mobilitat en els carrers del seu entorn,
evitant el trànsit de pas per carrers menors
Actualment el passeig del Nard té una amplada de 10 metres en el tram entre l’avinguda del
Baixador i el passeig de les Camèlies, i de 7,30 m a la resta. El PGM preveu afectacions a banda i
banda del vial per assolir una amplada de 12,00 metres. El projecte contempla únicament executar
l’afectació per alineació de vial de la banda est (la que té menys impacte), assolint una amplada
mínima de 9,65 metres. Amb aquesta secció, es projecta una calçada de 5,30 m d’amplada,
donant continuïtat al tram de Mira-sol, una vorera de 1,70 al costat oest i una vorera de 2,65 amb
arbrat al costat est.
El projecte contempla la reurbanització del vial en tot el tram, incloent el soterrament dels serveis
afectats. L’àmbit del projecte té una longitud d’uns 500 m i ocupa una superfície de 5.469,60 m2.
El projecte és conforme amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació.
Relació de béns i drets afectats
Els terrenys estan qualificats de sistema general viari pel Pla general metropolità. El projecte
contempla la necessitat d’ocupar els terrenys per executar les obres, que inclouen set finques
afectades per l’alineació de vial en el costat est i de tres xamfrans en el costat oest. La superfície
afectada és de 622,02 m2.
L’aprovació del projecte comporta la declaració d’utilitat pública i de la necessitat d’ocupació dels
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terrenys que hi siguin compresos, de conformitat amb l’article 40 del ROAS, a l’efecte de
l’expropiació forçosa.
La relació de finques afectades és la següent:
refererència cadastral

adreça

superfície afectació

m2

0507901DF2900F0001KD
0506814DF2900F0001UD
0506813DF2900F0001ZD

Av. Joan Borràs, 64
Av. Joan Borràs, 57
Pg. Nard, 48

33,00

0506812DF2900F0001SD
0506811DF2900F0001ED

Pg. Nard, 46
Pg. Nard, 44

98,00
98,22

0506810DF2900F0001JD

Pg. Nard, 42

52,49

0506809DF2900F0001SD
0405405DF2900E0001OR
0407905DF2900G0001HX
0408404DF2900G0001GX
TOTAL

Pg. Nard, 38
Pg. Crisantem, 1
Pg. Nard, 59
Rbla. Jardí, 156

200,61
25,40

101,30
4,50
4,25
4,25
622,02

El projecte també inclou la relació detallada de les afeccions a murs i tanques de les finques
contigües i de les obres de reposició previstes en cada cas.
Pressupost
El pressupost total de l’actuació ascendeix a 1.561.052,80 euros, dels quals 1.461.182,98 euros
correspon a l’import de les obres, i 99.869,82 euros corresponen a les indemnitzacions pels béns a
expropiar.
Conclusions
Per tot l’anterior, s’informa favorablement el Projecte d’ampliació del passeig del Nard, entre
l’avinguda del Baixador i l’avinguda de Ramon Escayola.”
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Projecte d’Ampliació del Passeig del Nard, entre l’Avinguda
del Baixador i l’Avinguda de Ramon Escayola, redactat per Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP
amb un pressupost de 1.207.589’23 euros més IVA ( 1.461.182’98 euros IVA inclòs)
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SEGON.- PUBLICAR el present acord al BOP i sotmetres’l a informació pública per termini de
trenta dies hàbils.
TERCER.- APROVAR la relació de bens i drets afectats per l’obra, que puja un import de
99.869’82 euros, i notificar el present acord als afectats per l’expropiació dels seus terrenys,
segons el quadre que figura a l’Informe del Cap d’Urbanisme i Mobilitat de l’EMD de Valldoreix.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Llegeix la proposta d’acord.

SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: En principi nosaltres votarem
a favor, tal com vau explicar a la junta de portaveus, és una aprovació inicial, per poder portar a
terme tot el tema d’expropiacions que és un tema que portarà temps, s’ha de fer tota la gestió,
creiem que és un bon projecte, hauríem de parlar del tema de si el passeig del Nard serà de doble
direcció o no, entenem que el tema mobilitat és un tema pendent, i en el seu moment es decidirà,
però està bé que hi hagi en un futur que sigui de doble direcció. Estem a favor,
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. Entenc, perquè vaig participar,
que això es va portar a la taula de mobilitat, que hi ha un consens, que es van escoltar totes les
discrepàncies amb el projecte del govern, que es van escoltar i que s’ha activat això i que hem de
votar a favor.
TORN DE VOTACIÓ

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0

6.- DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE LAURA SUARI ANDREU PER EXERCIR
L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA D’ASSESSORA JURÍDICA EN L’AMBIT DE MEDI
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AMBIENT.
Atesa la petició de la Sra. Laura Suari Andreu , com a tècnica de Medi Ambient, amb la condició de
personal funcionari interí d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, d’atorgament de
compatibilitat per exercir l’activitat privada d’assessora jurídica en l’àmbit de Medi Ambient.
Atès el següent l’informe de jurídic emès per la secretària de l’EMD, en data 9 de gener de 2017:
“Fonaments jurídics.
1.- Objecte del present informe
És objecte del present informe dictaminar sobre la procedència de declaració o denegació
d’atorgament de compatibilitat a la Sra. Laura Suari Andreu, de l’exercici de l’activitat privada
d’assessora jurídica en l’àmbit de Medi Ambient, amb l’activitat pública de funcionària interina
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 estigui
intervinguent, 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
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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 assessora jurídica en l’àmbit de Medi Ambient 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 per la Sra. Laura Suari Andreu no és incompatible amb
l’activitat pública que desenvolupa com tècnica de Medi Ambient 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”
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Es proposa adoptar el Ple de la Junta de Veïns, el següent ACORD:
PRIMER.- Atorgar a la Sra. Laura Suari Andreu , la compatibilitat per exercir com a assessora
jurídica en l’àmbit de Medi Ambient, sotmès al compliment de les condicions que s’especifiquen en
l’informe jurídic que consta en aquest expedient i les que legalment procedeixin.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Són treballadors de l’EMD de Valldoreix que poden exercir la
seva activitat privadament. La Llei marca molt bé totes les causes d’incompatibilitats amb aquestes
activitats, l’òrgan competent per resoldre-ho és el plenari de l’EMD de Valldoreix i per tant, com la
decisió és d’aquest ple, doncs presentem aquesta proposta. Llegeix els acords.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Ens abstindrem perquè
nosaltres creiem –no és un tema personal de la Laura i del Ricard-, però nosaltres entenem el
futur model econòmic i social que una persona que està dedicant jornada complerta a treballa en
una administració, està suficientment pagada. No entenem el perquè una persona que es dedica –
si hi hagués una renúncia de dedicació, si hi hagués una reducció de mitja jornada-, ho
entendríem, però de totes maneres no votarem en contra, ens abstindrem.

TORN DE VOTACIÓ

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

7.- DECLARACIÓ DE COMPATIBILITAT DE RICARD COROMINAS NET PER EXERCIR
L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA D’ARQUITECTE TÈCNIC.
Atesa la petició del Sr. Ricard Corominas Net , com a Arquitecte Tècnic, amb la condició de personal
funcionari interí d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, d’atorgament de
compatibilitat per exercir l’activitat privada d’arquitecte tècnic.
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Atès el següent l’informe de jurídic emès per la secretària de l’EMD, en data 7 de juliol de 2014:
“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. Ricard Corominas Net, de l’exercici de l’activitat privada
d’arquitecte tècnic, amb l’activitat pública de treballador funcionari 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 estigui
intervinguent, 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.
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- 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 d’educadora canina i tècnica d’agility 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. Ricard Corominas Net no és incompatible amb
l’activitat pública que desenvolupa com a Arquitecte Tècnic 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 adoptar el Ple de la Junta de Veïns, el següent ACORD:
PRIMER.- Atorgar al Sr. Ricard Corominas Net, la compatibilitat per exercir l’actitivat privada com
Arquitecte Tècnic, sotmès al compliment de les condicions que s’especifiquen en l’informe jurídic que
consta en aquest expedient i les que legalment procedeixin.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
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SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Aquest és el mateix punt que l’anterior, però es tracta del
senyor Ricard Corominas Net. Per tot el que he explicat abans també s’ha d’atorgar al senyor
Corominas la compatibilitat. Només penso que tothom és lliure de decidir si vol treballar més de
40 hores o no, i no podem decidir si volen treballar en una altra empresa o no. Qualsevol dels que
estem aquí també pot treballar en una empresa, en dues o en tres. I que si els treballadors tenen
aquest dret a demanar-ho, crec que tots hauríem d’estar a favor de que ho facin.
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: És evident que la llei és la llei i
el que estem dient és que en un futur model econòmic i social que nosaltres pensem i volem,
creiem que una persona que treballa en una empresa no és el mateix que treballar en una
administració.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Només dir que tot i que no comparteixo el punt de vista del
senyor Humet, l’entenc perfectament. No és el mateix el que tu o jo –perdó tampoc serviria
perquè estàs cobrant d’una entitat pública-, però no és el mateix que un a títol individual pot
treballar per diferents empreses, i ja és el que tu vulguis i a on arribi la teva copdícia i la quantitat
d’hores que tu vulguis treballar i els diners que vulguis cobrar, i no estem parlant de senyores de
fer feines ni gent que necessiti haver de treballar a 23 llocs per arribar a un salari mínim, i per tant
entenc el que està dient. El meu vot és favorable bàsicament perquè entenc que queda molt ben
definit quines són les incompatibilitats. Entenc el perquè ho està dient i per tant no és el mateix
que ho faci un a títol individual que el que faci un treballador públic. Gràcies.

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

8.-ACCIÓ DE GOVERN
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Molt breument, esmentar que al marge de la Cavalcada de
Reis que hem fet des de cultura que aquest any ha estat de notable participació, hi ha hagut la
Cavalcada inclusiva que hem visitat diferents geriàtrics un dia, i centres d’atenció de discapacitats
un altre i que està prenent un cos social de rellevància per aquest municipi. Respecte del tema del
patge reial, esmentar que el Condis es va oferir a solucionant-se la papereta aquesta pels
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nanos, perquè l’Associació de Propietaris, per motius x no ho va poder fer, i el Condis es va
brindar a fer-ho i volem donar-los les gràcies i va ser un èxit de tots plegats. Moltes gràcies.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Pel que fa a esports comentar que en principi demà es col·locaran
les noves cistelles de bàsquet a la plaça Maria Sabater, les vam retirar l’altre dia, i la idea era
posar-les la setmana passada però se’ns ha retrassat perquè s’ha hagut de canviar la base i s’ha
hagut de posar formigó i es necessita un parell o tres de dies per assecar-se bé. Comentar que
des de l’Àrea de Joventut estem molt contents preparant el concert de Doctor Prats, un grup cada
cop més conegut i que actuaran el divendres 17 de febrer i el que havia comentat de les Milles
que ja s’ha comentat anteriorment. Gràcies.
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Gràcies senyor President. Des de l’àmbit de participació
ciutadana, només dir que comencem aquest any amb uns pressupostos participatius i dir que
volem començar ja, de seguida tot el procés, de manera que volem apropar l’explicació e
intentarem arribar a quanta més gent millor. Per l’ajuntament és una cosa que ens fa il·lusió dir, i
l’altre cosa, dins de l’idea d’ampliar la participació ciutadana, tal com vam parlar, també hi ha la
intenció de fer les audiències públiques mensuals en comptes de bimensuals. Una audiència serà
just abans del ple, com hem fet avui, i després la del següent mes, que no seria amb el ple, sinó
sols audiència, serà una audiència temàtica, enfocada en un tema que més o menys preocupés a
la ciutadania. Des d’aquí faig una crida a qui avui estigui aquí i que ho escampeu si pot ser,
qualsevol persona que li sembli que hi ha un tema interessant i que afecti els veïns de Valldoreix,
feu arribar a participació@valldoreix.cat, un mail amb qualsevol tema que us sembli interessant
per poder fer una audiència pública temàtica. Gràcies.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Jo destacaria el més important a banda del que s’està
treballant amb la taula de mobilitat, que per fi ja tindrem quasi bé els nous busos de Valldoreix. El
dia 31 anirem a visitar-los a Arbúcies, està convidada totat l’oposició a veure si podem anar i
veure com funcionen i la idea és tenir-ne dos de nous a l’entrada d’any, cap el mes de febrer, i
comprarem un tercer bus, l’any vinent i un quart l’any següent. Amb el que renovarem tota la
flota. Estem molt contents al final per poder tenir la “nova joguina” i esperem que tots el puguem
disfrutar. Gràcies.
PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Per acabar amb el punt aquest, esmentar que
seguim treballant per intentar dotar als veïns de Valldoreix dels millors serveis –com deien els
vocals-, comentar que ja està funcionant la caldera de biomassa a l’escola Ferran Clua, que hem
adquirit un terreny a l’entorn de Can Cadena, per poder-lo utilitzar més endavant com a pàrking,
que també és una necessitat de Valldoreix. En breu començarà l’arrenjament del Camí de la
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Salut que també és un dels projectes que preteníem posar en marxa d’una manera ràpida, i ja
està aprovat el concurs i es posarà en marxa durant els propers dies. Donem per tancat aquest
punt i passem als precs i preguntes.

9.- PRECS I PREGUNTES.
Pregunta de Cs al vocal de Medi Ambient.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Llegeix la carta que li ha fet arribar un veí de Valldoreix pel
senyor Castelló.
“Com ja sabrà vostè Sr. Castelló, hi ha una queixa reiterada d'un veí de Valldoreix demanant-los
que facin el favor d'intervenir netejant les parcel·les boscoses a les zones del carrer Oriol, de la
qual l'esmentat veí és veí. Porta gairebé dos anys advertint-los a vostès de la perillositat de deixar
que aquestes parcel·les en concret la vegetació s'extralimiti, sobretot a l'estiu quan hi ha un elevat
perill d'incendi. Vostès han actuat a la zona del voltant deixant aquesta intacta, m'agradaria saber
el perquè? La zona, al contrari del que diuen en la seva carta, ja no està barrada així que poden
accedir sense massa problema, igual que ho van fer quan el temporal de vent que va arrencar la
vegetació. I si la causa de la falta d'actuació és que la propietat no és municipal si no privada,
tindrien vostès que posar-se en contacte amb el propietari perquè actués. Espero que en les
futures actuacions de neteja forestal s'inclogui la zona en litigi per evitar mals majors.” Moltes
gràcies.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Moltes gràcies. Està el senyor Quero per aquí? Tal com li he
esmentat abans, li passaré l’informe. A aquest senyor l’hem contestat reiteradament, fins i tot al
Síndic de Greuges, i a més a més se li ha contestat personalment com ja li he comentat abans. De
totes maneres en l’informe que tinc aquí, que no el llegiré però si que li donarés per a què el
pugui vostè traslladar al veí, està contemplat que per la campanya prevista pel present exercici, ja
s’ha procedit a incloure la zona de referència en el Pla de franges a executar. Abans no s’havia fet
perquè s’han fet unes altres coses, però realment està contemplat així. Ja li pot dir a aquest
senyor que estigui tranquil, i a més a més ja li havíem contestat personalment, tant la tècnica com
jo. Gràcies.
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Pregunta de CUP- PC
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Nosaltres aquesta pregunta la
fem en relació al contracte que per concurs va guanyar Sorea, el plec de licitació normalment hi
ha unes valoracions que és el preu, les condicions i els mitjans que disposa cada empresa, i també
hi ha un punt que són les millores. Sorea al final, no sé si era com a millora o no, però al final
Sorea té uns compromisos que el que volem és conèixer i que vostès que són els que administren,
sàpiguen exactament si aquests compromisos s’ha complert. En principi, i creiem que és molt
important, el clavegueram ens està donant problemas en aquest poble, i és molt important saber
on estem i que tenim, llavors fem aquesta pregunta en relació a que un dels punts contractuals de
Sorea és que cada any faria l’aixecament del 40% de la xarxa de clavegueram. Com han passat
dos anys en aquest moment hauríem de tenir l’aixecament tipus “asbuild” que és el diàmetre de
tub, els pous, les profunditats, si estan nets o no, del 80% de la xarxa de clavegueram. Hi ha
altres petites qüestions però volíem que ens contestessin si estan fent el compliment de lo
contractat. Gràcies.
“Voldríem saber les actuacions en el manteniment de la xarxa de clavegueram, calendaritzades i
registrades, que Sorea ha dut a terme durant aquests darrers 2 anys i que contractualment li
pertoca fer. Segons contracte hauria d'estar realitzat un 80 o mes % del control de l'estat de la
xarxa.”
PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyor Humet. Comentar-li que Sorea en
data 24 de gener ha entrat tot aquest informe de totes les actuacions que han fet. En la instància
que han presentat diu: “Lliurem l’informe anual del manteniment realitzat a la xarxa de
clavegueram de Valldoreix i els annexes corresponents durant l’any 2016, en format digital i un
informe de l’avanç dels treballs de manteniment a la xarxa de clavegueram de l’EMD de Valldoreix.
Això ha entrat per registre d’entrada, hi ha un petit informe d’ells, i evidentment hem demanat al
nostre tècnic que ens ho avaluï, però per una qüestió de temps no ha pogut revisar tot el que és
l’informe de Sorea, però basant-se amb l’informe que ens han donat, li passo a llegir l’informe del
tècnic: “En data 24 de Gener de 2017, l’empresa SOREA, mantenidora del clavegueram de
Valldoreix, aporta l’informe anual de manteniment del clavegueram de l’any 2016. Aquest
document es composa de d’un dossier en paper i una memòria USB amb moltíssima informació
que cal depurar. L’informe de SOREA indica que ha realitzat un percentatge de manteniment
preventiu de neteja de la xarxa del 87%, que es superior al 80% que indica el plec de
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prescripcions tècniques. Per controlar aquestes feines preventives s’han realitzat inspeccions
aleatòries per verificar que hi havia els equips de neteja a la zona prevista, definides a les
reunions mensuals de seguiment del contracte. L’Empresa SOREA ha realitzat puntualment el
manteniment correctiu i d’urgències que se li ha sol·licitat. L’Empresa SOREA ha aportat un
inventari GIS a traves de la plataforma informàtica GISAGUA que gestiona l’empresa AGBAR.
Aquest inventari entenc que està finalitzat pendent de revisió exhaustiva. En referencia a les
propostes de millora de la xarxa de clavegueram, s’entén que l’empresa SOREA les aportaran a
l’abril de 2017, data que entregaran el pla director del clavegueram. Tot l'anterior informat
d'acord amb la legalitat vigent i per el general coneixement de la Corporació, com a tècnic de la
mateixa, que no obstant acordarà el que estimi convenient.” Per tant a partir d’aquest moment
vostè té a la seva disposició aquest document i la documentació que ha entrat Sorea i el que
necessiti.
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Benvinguda la pregunta! Si el
dia 24, fa dos dies ens arriba la resposta. Parlava del 2016, i el 2015? Senyor Puig, entenc que si
l’enginyer diu que està el 80%, no netejat sinó l’aixecament, ja ho mirarem, entenc que està bé i
que tot és correcte.
PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Li torno a reiterar que la documentació està a la
vostra disposició.
PREC DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES), CUP – PROCÉS CONSTITUENT, I CIUTADANS
PER TAL D'ESTUDIAR DIFERENT POSSIBILITATS PER A LA MILLORA DE LA NAU DE
CULTURA.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Fa uns dies tots els vocals de l’oposició vam visitar el Casal d’Avis
i ens van estar explicant una mica la seva activitat i tot això. Arrel d’aquesta visita i tenint en
compte que tampoc volíem nosaltres fer servir el Casal d’Avis com a arma política, vam decidir fer
una moció, doncs fer un prec, perquè entenem que tan govern com oposició estem d’acord en
millorar totes aquelles coses que ens plantegen i que tenen problemes i que se’ls pot ajudar des
de l’EMD. Passo a llegir-ho:
1. ATÈS que la Nau de Cultura és un dels pocs espais polivalent a cobert dels que disposem a
Valldoreix.
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2. ATÈS que al pressupost 2017 hi ha una partida per a compra de cadires per a la nau de cultura
dotada amb cent mil euros.
3. ATÈS que la idea inicial de l'equip de govern és la de situar unes butaques fixades a terra a la
Nau de Cultura.
4. ATÈS que hi pot haver altres opcions que ens permetin mantenir la Nau de Cultura com a espai
polivalent.
5. ATÈS que, tot i la compra de l'espai del garden proper a l'EMD, no tenim ni data de finalització
de l'adequació de l'espai, ni usos definits per aquest nou espai.
No és que m’hagi tornat boig, parlo del Casal d’Avis i ara em poso a parlar de la nau de cultura
perquè va sortir en una xerrada que vam tenir allà, tot i que ja haviem parlat de la polivalència de
la nau de cultura i lo interessant que seria no perdre-la fins que no tinguem un altre espai.
Per tot això, els Grups Municipals d’ERC-MES, CUP-PC i CIUTADANS fa els següents precs al Ple de
la Junta de Veïns de Valldoreix:
PRIMER.- Prendre el compromís d'esperar a tindre un altre espai polivalent abans de fer cap
canvi en la Nau de Cultura.
SEGON.- .Contemplar altres opcions com la de grades retràctils telescòpiques per tal de mantenir
el caràcter polivalent de la nau de cultura o de qualsevol altre espai que, en un futur pogués
allotjar un teatre de petit format.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Prenem bona nota dels atesos i dels seus precs, però volia
deixar ben assentat que aquest equip de govern està actuant i actuarà amb total racionalitat en
aquest tema. Res més gràcies.

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Els vam comentar a la junta de portaveus que
estàvem mirant de no fer una intervenció d’una manera ràpida perquè estem valorant la
possibilitat de que en el terreny d’aquí al costat una actuació per inquibir una sala polivalent que
pugui acollir tant l’escola de música, com el teatre, etc. Estem valorant aquesta possibilitat. El que
no treu és que per una altra banda el senyor Castelló està treballant per mirar de poder fer una
actuació a la nau que permeti aquesta pluralitat d’ús. Per tant el prec que ens feu, l’agafem però
ja estem treballant en això. Està una mica en l’aire i espero que en les properes setmanes us
puguem aclarir una mica.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Afegir que evidentment aquesta actuació que dic que es farà
amb total racionalitat, comporta que qualsevol tipus d’actuació anirà amb la corresponent licitació.
Que no es pot dir que faig això o faig allò. Per tant jo voldria que ho tinguéssiu en compte, perquè
no que no és una cosa que es faci ni a dit, ni malpensada ni perquè s’està treballant. Tenim
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un plec molt gran d’ofertes i de moltes coses, de projectes i tot això en el seu moment es posarà
al vostre abast. No hi ha cap tipus de problema. Gràcies.

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Simplement remarcar que això
d’aquesta pregunta o aquesta inquietut nostre, surt quan, després i considerant que aquí en el ple
de novembre o desembre, es va aprovar una partida pressupostària per comprar cadires, que
quan vam preguntar si eren fixes o retràctils, van contestar que fixes. Si posem cadires fixes,
perdem l’espai i d’aquí el nostre prec.

PREC DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES), CUP – PROCÉS CONSTITUENT, I CIUTADANS
PER TAL QUE L'EMD COL·LABORI EN L'ESTABILITAT ECONÒMICA DEL CASAL D'AVIS
DE VALLDOREIX.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS

SR. NOËL CLIMENT JURADO: El següent prec és per tal que l’EMD col·labori en l’estabilitat
econòmica del Casal d’Avis de Valldoreix, vull dir, col·labori més perquè ja hi col·labora, i ens
consta. Llegeix el prec:
1. ATÈS que ens consta el compromís de l'actual govern amb el Casal d'Avis de Valldoreix.
2. ATÈS que hi ha partides als pressupostos de l'EMD tan de subvenció per a despeses com per a
manteniment del local del casal.
3. ATÈS que el Casal d'Avis de Valldoreix és un dels que te més socis de tot Sant Cugat del Vallès.
4. ATÈS que el Casal d'Avis de Valldoreix fa moltes activitats i això comporta un alt nivell de
participació de la gent gran al Casal d'Avis.
5. ATÈS que a Sant Cugat els diferents casals d'avis reben una subvenció de 10.000 € i que se'ls
paga la persona que els porta secretaria.
Per tot això, els Grups Municipals d’ERC-MES, CUP-PC i CIUTADANS fa els següents precs al Ple de
la Junta de Veïns de Valldoreix :
PRIMER.- Establir un conveni entre l'EMD i el Casal d'Avis que els permeti mantindre el nombre i
la qualitat de les activitats que desenvolupen.
SEGON.- Que el pressupost d'aquest conveni no sigui inferior a 10.000€
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TERCER.- Contemplar en aquest conveni la gestió de la contractació del personal que treballa al
Casal d'Avis de Valldoreix.
Això vol dir que l’hem de contractar nosaltres? No, això vol dir que les despeses de gestoria que
actualment se les han de pagar ells, doncs donat que nosaltres tenim una manera de gestionar els
contractes que fem, doncs els podríem ajudar des d’aquí. És un prec, per tant està obert a
diverses maneres de gestionar-ho. Gràcies.
PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: L’EMD des de l’any 2008, disposa d’un conveni de
col·laboració amb el Casal d’Avis, per un import de 5.600€ i que l’any 2013 es va augmentar
l’assignació a 7.000€, que també aquest any es prorroga i també s’augmentarà fins arribar als
10.000€ i això ja ho ha transmès el Vocal de l’Àrea de gent gran, senyor Castelló. Amb anterioritat
el que es feia era pagar les factures del Casal d’Avis, però no estaba regulat en un marc de
conveni. En data del novembre del 2016, el Casal d’Avis va presentar un escrit d’increment de la
subvenvió de 3.000€. En data 30 de novembre de 2016, la tècnica emet un informe favorable a
l’augment de la subvenció recomenant l’aportació de la subvenció del Casal d’Avis de 10.000€.
Donat que el pressupost de l’exercici econòmic de 2017 es troba en procés de participació per
l’audiència pública de tramitació administrativa, es va acordar que es tindria present per
incorporar-lo a les modificacions del crèdit del pressupost del 2017. L’EMD de Valldoreix no pot
ampliar la seva plantilla de personal d’acord amb la normativa establerta per la Llei de
Pressupostos de l’Estat, el personal depèn directament del Casal d’Avis –això és el que comentava
vostè abans-. L’import total aportat al Casal d’Avis per part de l’EMD de Valldoreix és el
següent: Manteniment del Casal d’Avis, 12.396,87 euros; Consum i Subministrament Casal d’Avis,
3.407,35 euros; Servei de Neteja Casal Gen Gran, 6.091,21 euros; Pantalla projector Gent Gran,
234.98 euros; Conveni Gent Gran, actualment són 7.000 euros; que fan un total de 29.130€.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. Això no canviarà, totes aquestes
partides que ja hi ha? Totes aquestes ajudes que hi ha a part del conveni, no canviarà? Val, val,
gràcies.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: M’he quedat una mica molest de la última intervenció del
senyor Castelló en la primera moció quan parlàvem dels petards, quan m’ha comentat que hi havia
una ordenança al respecte. Jo he estat pensant i he mirat una mica les xarxes, i em sembla que
vostè ha contestat per treure’m de sobre. Jo entenc que no hi ha cap ordenança. Aquí a Valldoreix
el que hi ha són bans municipals que no regulen sinó que en tot cas recomanen, però no hi ha
una ordenança reguladora i menys sancionadora. M’agradaria que quan vostès tinguin a bé em
contestessin perquè seria molt greu que ens anéssim inventant coses per veure qui la diu millor i
més maca. Gràcies.
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SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: No hi ha cap problema, ja li faré arribar aquestes dades per a
que vostè estigui tranquil. Però si que hi ha i a més hi ha multes del mateix que és una ordenança
cívica que es va aprovar en ple. Gràcies.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President, és respecte d’una altra ordenança
–la del cànnabis- que s’acaba d’aprovar en el ple de Sant Cugat –si, vaya por Dios-, ha sortit
aprovada i jo em pregunto –tal com vam quedar el ple de l’EMD en una altra moció que vaig
presentar fa un parell de mesos i que va sortir aprovada- és demanar-los a l’Ajuntament de Sant
Cugat que siguin tan amables de donar-nos l’ordenança per poder nosaltres tots plegats estudiarla, i així poder fer una ordenança per l’àmbit de Valldoreix.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Em consta que aquesta ordenança i com s’ha fet des de Sant
Cugat bàsicament no han delimitat l’espai Sant Cugat i exclòs Valldoreix. A no ser que passi alguna
cosa molt rara, gràcies a lo bé que ho fem nosaltres des d’aquí, hem quedat absorbits nosaltres
per l’ordenança de Sant Cugat, ja està.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Aquest és el seu criteri, jo no. Penso que si tenim
competència per fer una ordenança no està de més fer-la. Ara bé que vostè no vulgui fer-la ni
participar em sembla correctíssim. Però si tenim la competència doncs la fem i punto.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Disculpeu, no és que jo no vulgui, sinó que l’ordenança de Sant
Cugat no delimita i exclou l’espai de Valldoreix, per tant o fem algo des de l’EMD o bàsicament
estem allà i bàsicament la seva ordenança se’ns aplica i punt.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió
a les 21.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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