ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL TRENTA-Ú DE MARÇ DE DOS MIL SETZE.
A Valldoreix, el dia trenta-ú de març de dos mil setze, a la seu de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 20.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM CASTELLÓ I
LÓPEZ –GRUP CIU-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –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
ordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot
seguit es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la
present sessió.
1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 21 DE
GENER DE 2016.
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 21 de gener 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 21 de gener de 2016.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: El punt número 1 és l’aprovació de l’esborrany de
l’acta del ple ordinari del 21 de gener.
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)MOCIO INSTITUCIONAL DELS GRUPS MUNICIPALS, CUP-PC, ERC-MES, C’S I CIUACTUEM D’AJUDA ALS REFUGIATS
1- Atès que el passat 22 de setembre de 2015, en aquest mateix Ple ens vam declarar
Valldoreix “ciutat d’acollida” dels refugiats en base a una moció que va ser aprovada per
unanimitat.
2- Atès que en el mateix ple i per part de tots els grups, va quedar clara la voluntat de
destinar una part dels nostres recursos com a poble en l’ajuda a aquesta gent que ho
necessita.
3- Atesa la greu situació que es troba el poble que fuig de la guerra.
4- Atesa l’actual situació de bloqueig de les fronteres d’Europa i de que l’arribada de refugiats
al nostre poble sembla ara per ara impossible.
5- Atès que aquesta fugida ha provocat, segons les dades disponibles, la desaparició de més
de 10.000 infants.
6- Per tal de ser coherents amb la nostre declaració i fins que la situació canviï.
Els grups municipals CUP-PC, ERC-MES, CIUTADANS i CIU-ACTUEM, proposem al Ple de
l’Ajuntament de Valldoreix, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Destinar una ajuda de 18.000€ a l’organització PROACTIVA OPEN ARMS, amb seu a
Badalona, amb NIF G66607938, amb adreça al carrer Rector, 97 Planta Baixa de Badalona
(08912).
SEGON.- Fer una declaració institucional per mostrar el total desacord amb les polítiques que
s’estan duent a terme des de els Organismes, Governs, Institucions Europees i demanar a
aquestes, que es posi fre amb tots els mitjans possibles a l’acció de les màfies que s’aprofiten de
la situació.
TERCER.- Mostrar el rebuig del Ple de l’EMD en la decisió de la Unió Europea d’expulsar els
refugiats a Turquia.
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QUART.- Fer pública aquesta declaració institucional a la premsa local, nacional i a l’info
Valldoreix.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS JOVELLANOS: La moció que presentem és en relació a la
declaració que el dia 22 de setembre de 2015, en aquest mateix ple, ens vam declarar ciutat
d’acollida. Donada la greu situació que estan en aquests moments els qui fugen de la guerra, hem
presentat aquesta moció i s’ha fet institucional per ser coherents amb la nostra declaració,
demanem destinar una part dels nostres recursos, fent una simulació que tinguéssim aquí gent
d’acollida, necessitaríem nous recursos per ajudar a aquesta gent. Els mateixos recursos que
destinaríem, destinar-los a una associació que es diu “Pro-activa Open Arms”, que està treballant
in situ allà a les illes gregues, i entre tots hem estimat aquesta aportació en 18.000€.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Hola bona tarda, tinc un punt en concret que volia fer
constar en aquesta moció, que és que en un dels punts de la moció hem dit que aquesta fugida,
ha provocat segons dades disponibles, la desaparició de 10.000 nens i això a mi em sembla una
bestiesa, una barbaritat, que hi hagi persones avui en dia que facin negoci amb l’ésser humà, i
penso que des d’aquí –ja sé que som una EMD i que és un poblet petit-, però penso que tenim
l’obligació de cridar que això ja no sols és una injustícia, sinó que és una barbàrie, i que no té
nom. És això únicament el que volia dir. Gràcies.
SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS JOVELLANOS: Simplement dir que sí que consta.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Bona tarda a tothom, jo únicament volia afegir que és bastant
penós que països com Canadà, hagin estat capaços a dia d’avui, d’haver atès una quantitat ingent
de refugiats sirians i que a Europa encara ens estiguem discutint sobre què fem amb els que hi ha
i els que no hi ha, i estiguem deportant a gent que teòricament hauríem de donar asil polític. Això
és tot.

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

B)Moció institucional dels grups de la CUP PC, ERC-MÉS, CIUTADANS i CiU per a la
revisió dels sentits dels carrers del sector Rossinyol i Gafarró.
Atès que disposem de dos estudis de mobilitat que malgrat representen dos models d’entendre
una vila, ens poden donar moltes idees de com enfocar aquest repte organitzatiu.
Atès que un d’ells, el redactat per l’empresa Intra, és el que s’ha desenvolupat a Valldoreix.
Atès que aquest pla organitza l’entremat urbà en xarxes viàries classificades com:
● la xarxa primària (vies principals urbanes), les que enllacen el municipi amb l’exterior
○ Es compon exclusivament de la carretera BV-1462. Aquesta via passa pel centre del
municipi de Valldoreix per la plaça de l’estació i enllaça aquest amb Sant Cugat del
Vallès en sentit nord i amb Barcelona en sentit sud (passant per les Planes, la
Floresta i Vallvidrera).
● la xarxa viària col·lectora o distribuïdora (vies secundàries urbanes), que és de
caràcter exclusivament urbana i connecta les diferents parts del municipi internament.
○ La compon la rambla Jacint Verdaguer, el passeig d’Olabarria i el passeig de Rubí.
Són els vials principals de distribució interna de la mobilitat des de la plaça de Can
Cadena, principal punt d’entrada de la mobilitat motoritzada a la municipalitat, cap a
la resta de carrers.
● la xarxa secundària veïnal o local (vies veïnals), que són la resta de vies - carrers i la
funció de les quals és donar accés als habitatges i garatges.
○ Només absorbeixen el trànsit d’entrada i sortida dels residents d’habitatges i
garatges.
Atès que seguint aquest model organitzatiu s’ha actuat fent que diversos carrers de la xarxa
secundària viària i local fossin només de sentit únic, transformant-los en noves vies col·lectores o
distribuïdores propiciant que els fluxos de mobilitat augmentessin com també la velocitat mitjana
dels vehicles que hi passen.
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Atès que aquesta nova xarxa de vies col·lectores genera una nova necessitat d’ordenar els carrers
propers a aquestes vies i de diferenciar-les de les zones de sentit únic.
Atès que l’estudi de mobilitat ho resolt mitjançant la creació d’illes pacificades dins aquest
entramat de l’antic domini viari local.
Atès que les illes pacificades estan concebudes com a zones de prioritat invertida, d’accés prioritari
per als residents amb ús prioritari per a vianants i de convivència amb l’ús de la bicicleta i en
darrer terme del vehicle motoritzat.
Atès que les illes pacificades estan conformades per vies 30 i zones de prioritat peatonal 20, amb
un ample reduït i molt sovint són de plataforma única..
Atès que aquest model ha generat casos com el del carrer Gafarró on no s’ha resolt correctament
la planificació dels sentits dels carrers.
Atès que el carrer Gafarró amb una tipologia de zona 20, de plataforma única amb prioritat
peatonal, amb un ample que no permet cap voral, esdevé una via ràpida d’accés al sector de Plaça
dels Ocells pels vilatans que venen del Passeig del Nard sector “Mirasol-autopista”.
Atès que en aquest cas, un carrer que hauria de ser inclòs dins d’una illa pacificada i malgrat llurs
característiques pertany a la xarxa viària col·lectora o distribuidora, amb un únic sentit i només
uns 6 metres d’amplada, amb un flux de trànsit constant que genera una perillositat per a Veïnes i
Veïns superior a la resta de carrers de la vila.
Atès que en aquest cas concret es genera una anomalia en el model de l’estudi de mobilitat
d’Intra.
Atès que la sol.lució a aquest problema es pot extreure de la combinació dels dos estudis de
mobilitat. i que això implica la revisió del model.
Els grups municipals CUP-PC, ERC-MES i C’s proposem al Ple de l’EMD de Valldoreix l’adopció del
següent ACORD
PRIMER.- Convocar una taula de participació sobre mobilitat on hi siguin representats:
Ciutadania, Tècnics, Govern, Oposició i representants dels equipos tècnics redactors dels dos PMU
realitzats per Vdx, amb l’objectiu de trobar una solución conjunta a la problemática originada en
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el sector del què es parla a la moció i/o altres sectors del municipi.
SEGON.- Crear la taula de mobilitat en el proper mes d’abril i buscar la solución pactada abans
de que finalitzi el mes de Juliol.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies president, bona tarda de nou. Aquesta moció
neix arran d’una intervenció del senyor Marichalar –present a l’audiència pública-, i a una posterior
trucada, on quedem per veure’ns per comprobar la situació del seu carrer. Pot semblar que no té
molta transcendència però ràpidament ens donem compte que –ell ja ho sabia-, que la situació al
carrer Gafarró, amb un ample de 5-6 metres, plataforma única amb tota la pinta de ser un carrer
amb una prioritat invertida, passa a ser una xarxa ràpida i una xarxa amb molt de trànsit per
enllaçar a tot el sector del nucli de passeig del Nard que ve de Mirasol i autopista, cap el sector de
la plaça dels ocells. Evidentment això ens porta fer una reflexió a en Xavier i a mi, i passem a fer
la lectura del pla de mobilitat, o dels plans de mobilitat, perquè aquí entrem en un nou punt
conflictiu que és la dicotomia de quin pla aplicar dintre de l’ordenament viari de Valldoreix. El pla
de Intra, que és el que inicialment es va aplicar i que es va aturar, fent una breu explicació, doncs
distribuïa les xarxes en nuclis viaris principals, com són la carretera de Rubí, principalment,
secundaris –que també en diu distribuïdors o col·lectors- que són els nuclis que absorbeixen tota
la xarxa dels carrers adjacents, i després els secundaris o veïnals. Evidentment, la creació
d’aquestes noves xarxes secundàries mitjançant l’aplicació del pla d’INtra, com pot ser rambla del
Jardí, com pot ser Nard, que en aquest cas Nard és també bastant previsible que s’hagués de fer o
el mateix Ramon Escayola, es compensa, segons el pla, mitjançant la creació d’illes pacificades.
Evidentment abans de la creació d’aquestes xarxes secundàries col·lectores o distribuïdores, no
calia illes pacificades perquè tot el centre de Valldoreix ja era una illa pacificada en sí mateix. Eren
uns vials de doble sentit, la gent aparcava als seus carrers normalment i això feia que la velocitat
mitjana del trànsit que circulava per allí fos molt ràpida. Això crea enfrontaments perquè entenc
que els dos plans tenen el seu sentit i tots dos poden ser aplicables en bona mesura en una part o
en tota, però en el cas del carrer Gafarró era evident que era una irregularitat flagrant. El carrer
Gafarró rep com una xarxa col·lectora tenint totes les característiques d’un carrer veïnal. Llavors
aquí nosaltres vam proposar a la junta de portaveus, una solució intermitja i entenem que sí que
s’havia de parlar amb la resta dels veïns, que era de –la gent que no conegui, ho sento-, era
agafar carrer Rossinyol que era únic sentit, fer-lo doble sentit fins a Escayola, i Escayola fins plaça
Ocells fer-lo doble sentit i alliberar totat la zona del que hauria de ser la illa pacificada del carrer
Gafarró i adjacents i ser fidels al pla de mobilitat que ara mateix en teoria l’equip de
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govern està aplicant. Què passa? Que evidentment hem de consultar-ho amb la resta de veïns. La
meva solució entenc que és una solució que pot ser molt raonada i que pot agradar o no agradar i
això s’ha de parlar en una taula de mobilitat. Així ho va entendre el govern i així ho hem entès
nosaltres, que la millor manera de resoldre aquest dilema i posar d’una vegada endavant la causa
de Mou-te i de fet la causa de tots els que vivim i circulem per Valldoreix, és plantejar-nos aquest
tema i la resta a la taula de mobilitat i establir quins criteris cal aplicar en aquest cas, si els de MCrit, si els de Intra, M-Crit és l’altre empresa que ha fet un altre estudi de mobilitat, quins són els
millors exemples a aplicar en cada cas. Com comentava abans a l’audiència pública algú altre,
dèiem que quan s’havia creat la taula, i no està creada sinó que el que proposava el govern és fer
unes jornades de participació prèvia, parlant de mobilitat, per recollir imputs i fins i tot que els
tècnics de les dues consultores –que és el que nosaltres entenem que s’haurien de parlar i
explicar-nos-, valoréssin la situació de cada districte i a partir d’aquí convocar una taula de
mobilitat posteriorment i debatre-ho entre tots plegats i buscar la solució. És tot, gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat.
C) Moció institucional pels grups de la CUP-PC, ERC-MES, CIUTADANS i CiU
declarar Valldoreix vila lliure de Glifosat.

per

Els signants agafem el testimoni de la moció presentada pel grup municipal de ICV a Sant Cugat
amb el suport de Convergència i la fem nostre ja que la problemàtica que tracta també ens afecta
aquí a Valldoreix.
1. Atès que el glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides, el més conegut és
el comercialitzat amb el nom de Roundup de la Multinacional Monsanto. És un herbicida no
selectiu, d’ampli espectre, d’absorció foliar, que s’utilitza generalment per contenir el
creixement i desenvolupament de la vegetació no desitjada.
2. Atès que Monsanto va tenir la patent d’aquest herbicida fins l’any 2000. Actualment existeixen
al mercat diferents marques comercials, totes elles utilitzen el glifosat com a matèria activa, en
diferents concentracions i en solució amb altres substàncies (Roundup, Aquaneat, Aquamaster,
Rodeo, Genesis Extra II, Razor Pro, Buccaneer, i d’altres).
3. Atès que els usos principals dels herbicides són en cultius agrícoles, pels transgènics, per evitar
la cobertura vegetal als peus dels fruiters,7
en silvicultura, i també en jardineria pública i

privada, marges de camins, franges de protecció d’incendis i per contenir els brots entre les
escletxes en zones pavimentades.
4. Atesa que la Directiva 2001/99/CE de la Comissió Europea, de 20 de novembre de 2001, per la
que es modifica l’Annex I de la Directiva 91/414/CEE del Consell, relativa a la comercialització
de productes fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives glifosat i tifensulfurón-metilo.
5. Atès que el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21
d’octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel que es deroguen
les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.
6. Atesa que la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de
2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per aconseguir un ús sostenible
dels plaguicides.
7. Atesa que la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que es modifica
la Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de caducitat de la inclusió de
determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit del glifosat, la seva inclusió caduca el
31 de desembre de 2015.
8. Atès que el Reglament d’execució (UE) núm. 540/2011, de la Comissió, de 25 de maig de
2011, pel que s’aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell,
pel que fa a la llista de substàncies actives autoritzades, on es considera autoritzat el glifosat
fins a 31 de desembre de 2015.
9. Atès que el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc d’actuació
per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
10. Atès que la Directiva 2009/128/CE indica que els Estats membres de la UE vetllaran perquè es
minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en les següents zones específiques: al llarg de les
carreteres; en els espais utilitzats pel públic en general o per grups vulnerables com els parcs i
jardins públics; camps d’esport i àrees d’esbarjo; àrees escolars i de joc infantil; així com en les
immediacions de centres d’assistència sanitària.
11. Atès que malgrat el mandat als Estats perquè es minimitzi o, fins i tot, es prohibeixi l’ús de
plaguicides en determinades zones especialment sensibles, l’Estat espanyol en la seva
regulació, mitjançant el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, recull mesures
d’informació via senyalització de la pràctica dels tractaments i la necessitat de consentiment
per la seva aplicació en determinats casos, permetent-se, amb determinades limitacions, l’ús
de plaguicides, entre els que es troba el glifosat.
12. Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el Càncer
(IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un producte “probablement
carcinogen pels humans” incloent-lo en els productes i accions de risc 2A (probablement
carcinogen), tot reconeixent la seva relació amb el desenvolupament de limfomes no Hodgkins
en estudis epidemiològics de poblacions
humanes i les “evidències convincents” de que
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provoca càncer en animals de laboratori.
13. Atès que malgrat aquest antecedent, l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA)
va publicar el 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el glifosat. En aquest informe de
reavaluació, que serà la base en funció de la qual la Comissió Europea renovi el permís de
comercialització d’aquesta substància a partir de l’1 de gener de 2016, la EFSA creu improbable
que l’exposició al glifosat suposi una amenaça carcinògena per a les persones. Així, resulta més
que probable que la Comissió Europea mantingui el glifosat a la llista de substàncies actives
autoritzades per a la propera dècada.
14. Atès que, en paraules del Ministre d’Agricultura espanyol, Espanya no prendrà cap acció
preventiva sobre els herbicides que continguin glifosat mentre no es tinguin els resultats de
l’avaluació encarregada per la Comissió Europea.
15. Atès que entenem que s’ha d’aplicar el principi de precaució i adoptar mesures per protegir la
salut de les persones, en l’àmbit de les nostres competències.
Per tot això, el Grup d’ICV-EUiA de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès proposa al ple l'adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Prohibir expressament la utilització del glifosat en l’execució del contracte, dirigides als
diferents adjudicataris al servei de l’Ajuntament de Sant Cugat i susceptibles d’utilitzar el glifosat
en l’execució de les seves tasques, com poden ser a tall il·lustratiu i no limitatiu:
● Contractes de manteniment de zones verdes i arbrat i contractes de manteniment dels
espais naturals i els relatius a mesures de prevenció d’incendis.
● Contracte de neteja viària i recollida de residus
● Contractes de manteniment i/o neteja d’infraestructures municipals (Escoles, Centres Cívics,
Piscines,...)
Pel que respecta a les noves contractacions administratives, s’incorporarà en els Plecs de Clàusules
Administratives, com a condició especial d’execució del contracte, l’obligació que en l’execució del
contracte les “males herbes” s’eliminin amb mètodes sostenibles i alternatius al glifosat, fixant
penalitats pel supòsit d’incompliment.
SEGON.- Als promotors de projectes d’urbanització d’iniciativa privada, se’ls hi exigirà, que el
projecte contempli les mesures alternatives al glifosat per eliminar les “males herbes”.
TERCER.- Incorporar a les noves llicències pel cultiu d’un hort urbà, de forma visible, la prohibició
expressa d’utilitzar glifosat en les zones d’horta de titularitat municipal.
QUART.- Es farà difusió d’aquesta moció, amb tot un seguit de recomanacions, per tal d’evitar
que les persones particulars utilitzin en la seva pràctica diària el glifosat a través dels canals
habituals de comunicació de l’Ajuntament per tal que tinguin la màxima difusió entre la ciutadania
en general.
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CINQUÈ.- Reclamar al Ministeri de Foment i al Departament de Territori i Sostenibilitat que no
s'usin herbicides en la neteja de marges de carreteres i vies del tren del terme municipal de Sant
Cugat.
SISÈ.- Enviar aquesta moció a les entitats municipalistes de Catalunya, al Departament de Salut i
de medi ambient de la Generalitat A la FEDAN (Federació d’Entitats pro Drets dels Animals i la
Natura; a l’Associació El Mussol; l’Associació L’Ortiga; L’Associació per la Defensa i l'Estudi de la
Natura (ADENC) i a l’entitat Som lo que Sembrem.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. NOËL CLIMENT JURADO: La moció és una mica llarga per tant demano disculpes, perquè
crec que és prou important perquè la llegim i la gent entengui tots els atesos, però ja us dic ara
que és una mica ferregós. Llegeix la moció.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Tanmateix és una moció molt treballada i estic d’acord amb
tot el que has dit. Això em recorda molt quan lo del DDT i productes que malauradament encara
s’utilitzen. Desgraciadament des d’aquí, perquè no hi ha una iniciativa d’estudi privada ni pública
que estudiï la manera d’acabar amb tot això d’una manera més natural, aquests productes
s’utilitzen i si són dolents pel medi ambient també ho són pel ser humà. Desgraciadament només
ens queda el prohibir que mai és agradable però en aquest és l’oportú, és també acotar el fet que
es pugui utilitzar aquest producte. Em sembla una moció amb la que estic totalment d’acord.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÓPEZ: Tinc unes especificacions al respecte d’això, estem totalment
d’acord, crec que tots els que estem aquí estem en contra no solament del glifosat sinó de tots els
pesticides en general pel que comporta el glifosat i tots els demés, ens estem quedant sense
abelles, és una cosa notòria, però si em permeteu i perquè no hi hagi una alarma, ja que estem
aquí, voldria esmentar una mica l’informe tècnic que m’ha passat la tècnica, senyora Suari, que diu
que actualment no hi ha un producte com ja bé ha esmentat vostè, que ofereixi un nivell d’eficàcia
o una alternativa real al glifosat. L’herbicida utilitzat tant per la Brigada d’aquesta casa com per
l’empresa concessionària d’Espais Verds, té un contingut molt baix, que no hi hagi ningú que pensi
que ho utilitzem indiscriminadament sinó que hi ha molta cura. Si ratificar el que ha dit vostè i
remarcar-ho, de que aquestes espècies invasores que hi ha, les estan fent per medis quirúrgics,
que vol dir injectar en la planta –que és bastant estèril el que es fa-, perquè no hi ha bon remei, i
esperar que això realment es pugui erradicar en breus, ja no sols aquest, sinó tots. Tot l’equip hi
estem bastant d’acord. Respecte al punt sisè, que és reclamar al Departament de Territori i
Sostenibilitat, que em sembla perfecte, diu el seu pas per Valldoreix i jo ho ampliaria a tot el
territori, perquè evidentment tot això ens10pertoca a tots i avui estem aquí i demà estem

allà. Ho informem i ho votarem favorablement. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat.
D) MOCIÓ PRESENTADA PER EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS I CIU-ACTUEM PER
GESTIONAR LES ZONES VERDES DEL PARQUING DE LA ZONA DE L'ESTACIÓ.
Atès que L´EMD de Valldoreix va cedir al AJSC la zona del parquing de l'estació de Valldoreix i que
aquest va cedir la gestió del mateix a l'empresa municipal Promusa.
Atès que per aquesta zona hi ha planificats canvis de caire urbanístic i immobiliari en marxa
malgrat l’oposició no té cap informació de com es vol dur a terme llur execució.
Atès que també preocupa molt a veïns i veïnes la continuïtat de l’accés gratuït a l’aparcament dins
l’àmbit de l’estació dels FGC ara que l’EMD ja no te competències sobre l’espai.
Atès que també hi ha una nombrosa afluència de vehicles que ve des d'altres zones del municipi
per accedir a l’aparcament de l'estació, sobretot a primeres hores, causant aglomeracions de
trànsit en tota la zona (Can Cadena) i agreujades per l'hora d’entrada als col·legis, la sortida a
l'autopista.
Atès que a causa dels cotxes que aparquen en aquestes zones verdes amb total gratuïtat siguin o
no de Valldoreix els veïns/as es queden sense poder accedir a les places més properes a l'estació
que són les del parquin.
Atès que fa anys es va intentar regular aquestes zones verdes d´aparcament
mesura tinguès cap resultat per falta de continuïtat.

sense que la

Proposem al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents acords:
1.- Obrir una negociació amb l’AJSC per

aconseguir tenir la competència i la gestió del
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pàrquing de l’estació considerant aquest, un punt estratègic per la mobilitat de Valldoreix.
2.- Que mentre no hi hagi un projecte definitiu per part de Promusa s'asseguri la gratuïtat del
parquing de l'estació als veïns i veïnes de Valldoreix.
3.- Crear una comissió des de la Taula de Mobilitat per veure quin és el millor sistema per
prioritzar l’aparcament dels veïns/es de Valldoreix, i de la resta del Municipi a l’àmbit de l’estació.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SUSANNA CASTA BALCELLS: Bona tarda un altre cop. Jo he presentat una moció sobre el
pàrking de l’estació, sobre la seva gratuïtat o no, i sobretot de l’afluència de públic que hi ha. No
la llegiré tota, però també haig de dir que la meva moció era en principi una mica més antipàtica i
més brusca, però penso que el que necessitem és començar a caminar en una línia que protegeixi
una mica més els interessos dels veïns i veïnes de Valldoreix. És molt millor estar-hi d’acord i
nosaltres estem d’acord amb aquesta línia d’actuació. Per això he rebaixat una mica el to de la
moció perquè sé que no sóc jo la que l’haurà de lluitar a l’Ajuntament de Sant Cugat, sinó que
serà el govern, i quanta més força tingui el govern al darrera serà molt millor per a ells. En principi
el que dic és que el problema que tenim en el parking de l’estació i a tota la zona dels voltants, és
que aquesta zona verda de pàrking és gratuïta, al ser gratuïta hi ha un efecte de crida, i amb
aquest efecte de crida vol dir que ve gent fins i tot m’han dit de Manresa, de Rubí, de les altres
zones de Sant Cugat, de la Floresta, gent de tot arreu. Això comporta un problema molt greu de
circulació a tot la zona de Can Cadena, sobretot en unes hores puntuals. A part d’això, com és una
zona gratuïta, quan venen les persones a Valldoreix a aparcar si venen a no sé quines hores ja no
tenen pàrking, hi ha cotxes que es passen tot el dia allà. Jo ja voldria que fos gratuït a tot arreu,
però a la resta del municipi és de pagament. El que jo reclamo, perdoneu, jo i CiU-Actuem, primer
que es pugui reclamar a l’Ajuntament de Sant Cugat la gestió i després la competència de la
utilització del pàrking, que mentre no hi hagi un projecte definitiu per part de Promusa, s'asseguri
la gratuïtat del parquing de l'estació als veïns i veïnes de Valldoreix. És veritat que actualment hi
ha una planificació per la zona del parking, tota aquella zona d’allà que no se sap ben bé el que hi
haurà, si hi haurà habitatge, si hi haurà un pàrking soterrat, i també és veritat que ara Promusa
potser no té com a previsió inmediata el començar a fer res a Valldoreix. Però en un futur és
possible que passi i el que hem d’evitar és que aquest futur arribi i que ens trobem que ens fan
coses que nosaltres no volem. I per això mentrestant el que volem és que sigui públic gratuït però
ja més tard en una taula de mobilitat, sobretot veure –amb els veïns i les veïnes, l’Ajuntament de
Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix-, sobretot per a que ells puguin negociar amb l’Ajuntament de
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Sant Cugat, saber quins són prioritzar l’aparcament dels veïns i veïnes de Valldoreix al pàrking de
l’estació.
SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Nosaltres no estem gaire d’acord amb
aquesta moció que ara, juntament amb el grup de CiU-Actuem, es demani la gestió de
l’aparcament de Valldoreix, quan fa sis mesos es va cedir la gestió del futur aparcament de
l’estació a Promusa. No entenem de que vé ara si el vam cedir fa sis mesos, a què vé ara reclamar
gestionar nosaltres l’aparcament de l’estació. Quan parlem de l’aparcament de l’estació no estem
parlant de una “aldea gala” sinó que Valldoreix és Valldoreix, som els que vivim a Valldoreix, però
també és la gent que utilitza serveis de Valldoreix, igual que nosaltres utilitzem serveis de Mirasol,
de Les Planes, no és veritat que no hi hagi un aparcament gratuït. A la Floresta, hi ha gratuïts, a
l’estació de Les Planes hi ha gratuïts, Vulpalleres hi ha gratuïts, llavors, entenem que el tema de
l’aparcament i les prioritats de la gratuïtat, s’ha de traçar d’una manera supramunicipal, perquè
estan a 9 km com estem d’una gran ciutat com és Barcelona, hi ha moltíssima gent del voltant,
per un tema d’ecologia, de no arribar amb cotxe fins al mig de la ciutat, per un tema potser de
comoditat, o d’impossibilitat, d’economia d’aparcament de dins de la ciutat, que necessita
aparcaments perifèrics al voltant de la gran ciutat per poder fer l’últim trajecte amb el tren i per
això ho utilitza molta gent. I el que no podem fer és dir no, això és nostre i no deixarem aparcar a
ningú. No entenem que es tracti això sense tractar la globalitat del problema de l’aparcament de
tots els voltants.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor Humet. És veritat que hi ha algunes places
en altres zones com vostè diu, però són mínimes i no tenen la facilitat que té Valldoreix.
Efectivament això no és una “aldea gala” i no ho tractarem com a tal, però vostè va a aparcar a
Sant Cugat i li fan pagar, no? No és de pagament tota la zona verda de Sant Cugat? Quasi totes
les zones verdes de Sant Cugat, quasi tota la zona de Mirasol, són de pagament. No entenc
perquè nosaltres també han de ser....home, no discutirem ara per això! Pràcticament a tot Sant
Cugat, tota la zona verda és de pagament. No és una discussió, és igual. Jo l’únic que vull és que
deixi de ser gratuït per tothom aquesta zona i que hi hagi una preferència pels veïns i veïnes de
Valldoreix, només és això, per a que es pugui aparcar. Que efectivament hi ha molta gent que
utilitza l’últim tram, i que agafa i que aparca aquí i que se li té que deixar, poden aparcar
igualment, pagant, no hi ha cap problema. Jo no vull evitar que els altres vinguin a aparcar, això
no és així. Jo el que vull és que hi hagi una preferència pels veïns i veïnes de Valldoreix. Res més
que això.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Per ser correcte, em sembla que es diu àrea verda i no zona
verda, perquè sinó es confon amb les zones verdes arbrades i ajardinades de les ciutats. Crec
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recordar que l’anterior govern, no el de l’anterior legislatura, l’anterior govern tenia un projecte
prou embastat en aquesta línia, hi ha coses que comparteixo, i és cert hi ha un problema, tots
som conscients que hi ha un problema allà a l’estació, crec que les places d’aparcament no sols es
redueixen a l’estació sinó que s’hauria de veure una mica més ampli, veure si s’han de fer més
places en carrers adjacents o veure com es podria arreglar això. Torno a repetir que hi havia un
projecte prou embastat que es podria recuperar per intentar fer un projecte en condicions. De la
seva moció, jo tinc un problema i és que en el punt 1 i en el punt 3, hi puc estar d’acord en obrir
una negociació amb l’ajuntament de Sant Cugat, tot i que comparteixo el que ha exposat el
company de Procés Constituent. No deixa de sorprendre que fa sis mesos els regaléssim una cosa
i ara volem negociar amb ells com ens la tornen. Lo de la taula de mobilitat és clar i dins d’una
taula de mobilitat a la força haurem de parlar d’això. Però clar, jo acceptar que mentre no hi hagi
un projecte definitiu per part de Promusa s’asseguri la gratuïtat del parking de l’estació doncs jo
no crec que Promusa hagi de tenir un projecte, perquè penso que això s’ha de gestionar des de
Valldoreix, i per això és pel que intentem lluitar i apretar. Jo també crec que no només ens podem
circunscriure la gent de Valldoreix, sinó que ens podem circunscriure els de Valldoreix i aquells que
tenen una proximitat, que estan més pròxims d’aquesta estació que de qualsevol altra. I aquests
també haurien de tindre aquests distintius i aquesta prioritat, per no fer de “aldea gala”. Llavors jo
per no votar-li en contra, el que faré serà abstenir-me, perquè entenc que se n’ha de parlar, el
punt 1 i 3 els podria subscriure, el punt 2, no, per tant m’abstindré. Gràcies.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Nosaltres des del govern estem molt contents d’haver
aconseguit consensuar aquesta moció. Com bé ha dit la senyora Casta era molt més agressiva i
hem pogut arribar a un acord per poder-la fer entre els dos grups municipals, si que és veritat que
en el seu dia, quan es va fer aquesta gestió –vostè té raó senyor Humet-, es va fer d’aquesta
manera, el parking de l’estació en aquests moments no tenim la gestió ni la competència però
estem decidits i convençuts de poder obrir una negociació i poder arribar –evidentment si obrim
una negociació és per poder aconseguir-ho-. Si ho aconseguirem o no, no ho sé, però el que sí sé
és que ho intentarem. I quan més persones estiguin juntes en aquest projecte doncs molt millor
serà. El projecte que esmena vostè senyor Climent a nosaltres també ens agrada i jo com la
senyora Casta –encara que vosaltres penseu que és a tot el municipi-, jo seria partidària de
evidentment que el parking de l’estació de Valldoreix sigués només pels valldoreixencs. Sé que en
aquell moment no es va poder fer perquè hi ha una il·legalitat i no és legal que sigui només pels
de Valldoreix, i hem de tocar de peus a terra i amb la llei a la mà intentarem fer-ho lo millor
possible per a que els valldoreixencs siguin els més beneficiats. Perquè la nostra obligació és
defensar Valldoreix. Si ha de participar tot el municipi, doncs evidentment aparcarà tot el municipi
tal com aparquem a Sant Cugat encara que sigui pagant parking o a l’àrea blava de Sant Cugat.
Reitero que votarem a favor perquè la presentem conjuntament i el que volem és a
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partir d’aquest moment és construir, mirar cap endavant i inentar fer les coses de la millor manera
possible. Gràcies.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Entenc que aquest tipus de mocions és fer una mica de
brindis al sol, entenc que ara ens posarem a demanar el parking de Valldoreix i és lícit fer-ho,
evidentment, està claríssim, la voluntat veig que també és bona per part seva, però perdoni que
insisteixi, al polígon Can Sant Joan em penso que hi ha 400 places, al costat de La Farga a
Mirasol, em penso que hi ha 70 places, Vulpalleres hi ha unes 100 places. Darrere de l’estació de
Sant Cugat hi ha carrerons i aquests carrerons, avinguda Enllaç són gratuïts, la zona d’aquell barri
també és gratuïta, La Floresta, el carrer Nou de l’estació poquetes places però totes gratuïtes i
molt ben senyalitzades amb el carrer que baixa. Nosaltres ara aquí volem tancar-nos i dir que les
places de Valldoreix són per Valldoreix. Jo moltes vegades me’n vaig a Vulpalleres per agafar el
tren cap a Sabadell per anar a la seu sindical nostra. Moltes altres vegades vaig a La Floresta i
agafo el tren allà i sempre trobo aparcament, sempre, i no entenc aquesta situació. En lloc de
potenciar el que hauria de ser les llançadores de transport públic que ja ho parlarem a la taula de
mobilitat per fer que el trànsit que és el motiu principal d’aquesta moció, que la gent primer trobi
aparcament però que també no es congestioni el sector estació, doncs les sortides a aquests
dilemes passen per potenciar el transport públic, fer busos llançadora, que aquí a Valldoreix és
bastant fàcil de planificar i endavant “las hachas”. Últim problema, cuanta gent sol·licitarà la
targeta verda i quantes places hi haurà? Un altra problema, les places verdes que s’ocupin a la
zona del barri de Sant Jaume –que no hi haurà prou places per a tots- que diran els veïns que
estan aparcant davant de casa seva i els hi fots una àrea verda i li ve la gent de tot Valldoreix a
aparcar allí. No ho veiem bé i pràcticament et diria que és insolidari. Gràcies.
SRA. SUSANA HERRADA CORTES: Potser m’he explicat malament. A mi m’agradaria que fós
pels valldoreixencs, em referia que els valldoreixencs és perquè surtin primer beneficiats els
valldoreixencs, però si veu a la moció posa utilitzar l’aparcament pels veïns/veïnes de Valldoreix i
de la resta del municipi en l’àmbit de l’estació. Ja comptem amb això i sabem que és el que hi ha i
que ens hem de solidaritzar amb tot.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, Ciutadans)
Vots en contra: 2 (CUP-PC)
Abstencions: 1 (ERC-MES)
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E) MOCIÓ DEL GRUP DE CIU-ACTUEM i CIUTADANS PER PRENDRE NOVES MESURES
DE PREVENCIÓ I RESPOSTA IMMEDIATA A L’OCUPACIÓ IL.LEGAL D’IMMOBLES.
Atès que a Valldoreix, municipi de Sant Cugat, hi ha diferents casos de persones que estan
ocupant il·legalment immobles buits de la vila.
Atès que durant l’any 2015 els Mossos d’Esquadra i la Policia Local van elaborar, a petició de
l’Ajuntament de Sant Cugat, un estudi sobre “el moviment ocupa a Sant Cugat” on posava de
relleu l’existència, en aquell moment, de 30 cases ocupades al municipi de Sant Cugat, i dels
conflictes veïnals que se’n derivaven.
Atès que, a dia d’avui, l’ocupació il·legal d’immobles està causant en alguns casos greus
problemes de convivència i seguretat amb els veïns dels entorns, com ara, i entre d’altres
molèsties, sorolls, mals olors, baralles, gossos perillosos sense control, amenaces a veïns, etc., fet
que provoca la indignació i les queixes de molts ciutadans afectats per aquesta situació.
Atès que l’EMD de Valldoreix ha de vetllar pel compliment de les ordenances municipals i, en
aquest sentit, ha de posar les eines necessàries per tal de garantir la convivència a la ciutat,
vetllant per la tranquil·litat i seguretat dels seus veïns.
Atès que l’ocupació d’immobles està tipificada com a delicte pel Codi Penal, en concret en el seu
article 245.
Per aquests motius es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents acords:
1r.- Constatar que a Valldoreix hi ha alguns casos d’ocupació que estan causant problemes de
convivència i seguretat.
2n.- Manifestar la voluntat de l'EMD de Valldoreix de fer complir les ordenances i no admetre
actituds incíviques així com respectar la legalitat vigent pel que fa a l’ocupació.
3r.- Promoure els valors de respecte a les persones i als béns i al comportament cívic per a
garantir la convivència.
4t.- Admetre la necessitat de prendre noves mesures urgents per tal d'acabar amb la presència de
grups d’ocupes incívics a la nostra ciutat, tals com per exemple, les següents:
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- Actualitzar el cens d’immobles ocupats il·legalment, amb independència de la seva titularitat
pública o privada.
- Definir actuacions de conscienciació als propietaris per tal que adoptin les mesures preventives
necessàries per tal d’evitar l’ocupació il·legal dels seus immobles i donar a conèixer els seus
deures respecte a la conservació d’aquests.
- Col·laborar amb la mesa permanent de coordinació entre la Policia Local i els Mossos d’Esquadra
per tal de detectar i prevenir l’actuació de grups que ocupen il·legalment els immobles.
- Reforçar els serveis d’inspecció d’aquells immobles ocupats il·legalment i/o susceptibles de ser
ocupats per tal de garantir el compliment de les normes d’habitabilitat, seguretat, salubritat, etc., i
adoptar els procediments administratius que s’escaiguin, com agilitzar les llicències d’obres i/o
d’enderroc i/o de declaració de ruïna en aquells supòsits afectats i/o susceptibles d’ocupació
il·legal.
5è.- Solidaritzar-se amb aquells ciutadans que han de patir la presència d’aquests grups als
voltants de les seves llars.
6è.- Mantenir puntualment informats als grups municipals de les mesures activades i de la
situació d’immobles ocupats al municipi.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. SUSANA HERRADA CORTES: Llegeix la moció presentada.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies senyora Herrada, President. Com a mesura
d’autocontenció em penso que llegiré l’argumentari que tenia escrit aquí, penso que aquesta
moció ens fa semblar cada vegada més un bolet, lamento la gent que sou molts els que penseu
com el govern present, i és del tot respectable, però em sento molt incòmode escoltant aquest
tipus de mocions. El risc d’exclusió social té les arrels falcades en l’especulació urbanística i la
precarització del mercat de treball, paral·lel, Valldoreix és una de les viles amb el preu m2 de
lloguer i compra més cars de tot l’estat... aquesta inflacció de preus fa que moltes de les persones
que viuen a Valldoreix corrin el risc de caure en l’exclusió social si no poden accedir o mantenir se
dins el mercat laboral. El context general segons indicadors de la European AntiPoverty Network
(EAPN) que és una ONG que tracta els temes de pobresa, en un demolidor informe sobre la
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pobresa a l’Estat Espanyol, diu que no ha deixat d’augmentar en l’últim any, i arriba fins a
1.639.000 al Principat, es tradueix en el 21.8% dels catalans que es troben en risc de pobresa o
exclusió. Anem a Sant Cugat, segons la onada del juliol del 2015 de l’observatori sociològic, a
Valldoreix hi ha un 20,94% de la població que considera que té problemes, que tenim problemes
per fer front al pagament de les seves hipoteques o lloguers i un 27,45% té problemes per arribar
a final de mes. Per tant, aprovar aquesta moció que implica, obviar aquestes dades i no voler
veure que cada vegada hi ha més pobresa al nostre voltant generada per aquest sistema on el
capitalisme ha esdevingut feixisme encobert i la democràcia econòmica fa aigües…si, si, rigui
senyor, tant injust, perpetuant l’estatus quo de ciutat excloent, ciutat dormitori o ciutat dorment
davant els greuges que el sistema genera, expulsant a les persones amb menys recursos de la
nostra societat, generant exclusió social. Però, aquesta moció no només obvia la situació límit en
la que viuen moltes persones de la nostra vila, sinó que incompleix el dret a l’habitatge que està
estipulat en el conveni europeu de protecció dels drets humans i que el tribunal d’Estrasburg va
instar a garantir per part de l’Estat Espanyol en una sentència el 2013. Però aquesta moció, no
només vulnera el dret a l’habitatge i expulsa de Valldoreix a les persones en una situació de
pobresa, també etiqueta un moviment que històricament ha defensat el dret a l’habitatge, que és
el moviment okupa. Entenc que no comulguin amb ell, però molta gent si. Nosaltres defensem el
dret a un habitatge digne, entre altres coses, perquè en els darrers anys hem vist com aquest
sistema ha desnonat a milers de persones arreu del nostre país, deixant-les al carrer i vulnerant el
seu dret a un habitatge i sense buscar solucions que frenin els desnonaments per afavorir
l’enriquiment de les entitats bancàries i les constructores. Nosaltres creiem que per posar remei a
aquests casos, la millor manera és creure’s i dotar els plans d’habitatge com a sol.lució principal, la
mediació i l’empatia, aquí és on hauríem d’anar a parar. Des del nostre grup, entenem que les
solucions que es proposen en els acords d’aquesta moció, no pretenen solucionar el problema
d’arrel, al contrari, l’únic objectiu que tenen és fer fora a una part dels nostres veïns i veïnes, i la
linea vermella està situada en el llindar de la pobresa. D’aquesta manera no solucionem el
problema, sinó que simplement l’enviem a la ciutat del costat, els de Rubí, vinga a rebre gent
d’aquí. I creiem fermament que la solució mai passa per la repressió, la judicialització, la
marginació i l’expulsió de les persones que es veuen obligades a okupar. Per altra banda, ens
sobta que es plantegi la qüestió del soroll que fan les persones okupes, ja que totes les persones
que estem en aquesta sala sabem que a Valldoreix es fan festes fins a altes hores de la nit per
part de persones que no són okupes. I no cal ser gaire intel·ligent per sentir els caps de setmana
de depèn quins sectors i sentir el que s’està fent a casa d’algun senyoret. També tenim gossos a
Valldoreix, els gossos dels okupes tenen més puces que els gossos d’aquí –doncs poder sí- però
borden igual. Després tenim unes altres actituds incíviques, a part dels temes de mobilitat que ja
en parlarem un altre dia, com pot ser una cosa que em fa molta gràcia que el senyor Castelló ens
comenta moltes vegades amb tota la raó del món, que és el tema de les verbenes, que arriba
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Sant Joan i sembla Bosnia Erzegobina Valldoreix, tot ple de coets al costat d’un entorn natural com
el Parc de Collserola i nosaltres aquí, tirant coets i això no és incívic, això no fa soroll, això no
molesta, no? Això passa cada any i lo altre passa en moments ocasionals. Per tot això nosaltres
votarem en contra, com és evident a aquesta moció, ja que sempre hem estat a les trinxeres que
defensem els drets socials, i no volem ser complices de la vulneració dels drets fonamentals com
el dret a l’habitatge, per part d’aquesta institució que hauria d’estar al servei de tothom i no al
sevei dels interessos de l’especulació. Gràcies.
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Jo li agraïria que passés aquest text a la persona
que transcriu l’acta per facilitar-li la feina, perquè sinó l’acta no la tindrem fins d’aquí a uns quants
mesos.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo intentaré no repetir-me amb el company Margineda i per tant
apuntaré un parell de cosetes més per les quals jo no donaré suport a aquesta moció. Estem
intentant associar els problemes de convivència i seguretat a un col·lectiu de persones que crec
sobretot a Valldoreix han passat desapercebudes, i dic crec. En algun cas, hi haurà algun conflicte,
com el tinc jo amb el veí quan s’emborratxa a casa seva i a la que sent un gos que borda, surt al
carrer i comença a cridar fills de puta, cabrons i tot el que calgui a qualsevol que hi ha pel carrer.
Aquest senyor és un senyor benestant de Valldoreix, és un senyor que té una casa molt gran i
molt maca, jo suposo que té molts diners, però resulta que és una persona totalment
desagradable pel veïnat. Jo crec que no només els partits d’esquerra juraria que fins i tot CiU,
portava el tema de la masoveria urbana com una possibilitat. Crec que abans d’aprovar aquest
tipus de mocions, el que hauríem de fer és buscar quines alternatives tenim per a la vivenda en el
nostre poble, fins allà on arriben les nostres possibilitats, i llavors posar-nos a intentar prohibir si
realment si algú es creu que aprovant aquesta moció aconseguirem alguna cosa. Jo si penso que
aquesta moció és bastant de cara a la galeria, vostès sabran perquè la fan, jo evidentment no la
votaré a favor. Gràcies.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Hola bona tarda, jo la votaré a favor i no sols això sinó que
li dono suport i he escoltat tot el que ha dit senyor Margineda i possiblement totes les dades que
diu són certes, hi ha pobresa a Catalunya i a Espanya, hi han hagut molts desnonaments i és
veritat també que hi ha un moviment okupa i vostè l’està dignificant i dóna la sensació que els qui
no estem a favor no som dignes i jo penso que som tant dignes com els okupes. Però ja no només
és això, jo no conec molt el moviment okupa, no he estat aprop d’ells, conec el que hi ha la
televisió i el que sí que conec és el que passa al costat de casa meva i al meu barri. El senyor Noël
ha personificat molt amb la gent, que si té un veí, jo també tinc una veïna que també té un
problema, però que no és una okupa, és una propietària del pis. Però realment jo tota aquesta
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gent jo la trobo pel carrer i són molt agradables, no són persones desagradables, simplement són
persones que no compleixen amb la llei, i que estan ocupant uns habitatges que no són d’ells i
que possiblement hi ha molta gent que està d’acord amb aquest moviment, però hi ha molta més
que no ho està. I la llei es té que cumplir ens agradi o no ens agradi. I ara li parlaré jo de la meva
experiència personal. És veritat que hi ha gossos i que aquests gossos borden com els altres i
tenen puces. Però aquests gossos jo m’he trobat que van en “jauries”, és a dir estem parlant de 7
i 8 gossos de cop. I vostè sap per on jo passejo, vas per allà, la gent és encantadora, però els
seus gossos estan molt maleducats i es tiren a sobre del meu i me’l mosseguen, i no sols amb el
meu sinó també amb uns altres. No estan desparasitats, no porten collar, no porten xip, no porten
res, és a dir se salten la llei igual que se salten la llei d’entrar d’una patada en un habitatge que no
és seu i ocupar-lo. I no només això sinó que a part d’això enganxen la llum, l’aigua o el que
puguin perquè han de viure, i això ho trobo molt normal que han de viure. Però per viure
d’aquesta manera el que han de fer és pressionar als partits polítics i a les administracions per a
que hi hagin més diners per a poder construir pisos i que hi visquin dignament. Estic d’acord amb
la moció i per això li dono suport.
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyora Casta, afegir que és un tema que
pot donar per a molt, es pot debatre molt sobre això, només dir-li que en el cas que la senyora
Casta esmentava, en 7 cases que estaven quasi bé acabades, ara estan quasi bé totalment
destruïdes, estan ocupades per 37 persones, no es pot entrar a les cases, perquè hi han posat
cadenes, que si fossin tan lliberals de mentalitat, ens deixarien entrar se suposa, per ells la fan la
propietat privada perquè no et deixen entrar i tampoc no s’entén que actuïn així. Hi ha gent que té
antecedents penals dins d’aquestes 37 persones, però nosaltres hem passat aquesta moció, tenim
el suport de qui el tenim i no el tenim de qui no el teníem, res nou. Alguna intervenció?
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Una curiositat que potser vostès la saben i jo no. Aquestes
cases que diem aquí al barri del Monmany hi ha molt pocs Catalans. Això és el que em sorprèn.
M’he trobat Polacs, Anglesos, Francesos, Italians, Escosesos, gent de pràcticament de tot Europa, i
llavors jo he arribat a imaginar que tenen que tenir una aplicació que hi ha una mena de “bed and
breakfast” i diuen, mira a Valldoreix hi ha cases lliures, i cap allà que hi anem, estan tres o quatre
dies i foten el camp. No acabo d’entendre-ho perquè no són d’aquí, no ho són. Gràcies.

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Molt breu. Aquestes persones si li pica la curiositat, li
rascaré, normalment estan coordinades mitjançant xarxes informàtiques de comunicació, on
poden veure exactament els pisos que estan intervinguts. Sobre el tema de les lleis, quan una de
les primeres coses que vaig aprendre treballant als comitès d’empresa, és que una llei
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de rang superior sempre prevaleix per la de rang inferior. Una de les normes fonamentals de la
Constitució Espanyola és el dret a la vivenda, i el dret a les Nacions Unides, preval per damunt
dels altres i prevaldrà per damunt d’aquesta moció i per damunt del dret de la propietat privada i
per damunt de molts altres drets. Simplement això. Gràcies.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, Ciutadans)
Vots en contra: 3 (CUP-PC i ERC-MES)
Abstencions:

F) MOCIÓ INSTITUCIONAL SOBRE EL TRACTAMENT BIOLÒGIC DE LES PLAGUES DE
MOSQUITS I PER A LA REDACCIÓ I APROVACIÓ D’UNA ORDENANÇA PER A LA
PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE.
1. Atès que la Llei reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei
27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local estableix que la protecció de la
salubritat pública és una matèria competència pròpia del municipi, que haurà d’exercir-se en els
termes de la legislació estatal i de la autonòmica.
2. Atès que una ordenança municipal és una eina jurídica què pretén la informació, les solucions i
els consells necessaris als ciutadans i les personalitats jurídiques privades i públiques.
3. Atès que és necessari el desenvolupament d’una ordenança específica per evitar la presència i/o
minimitzar la densitat i la dispersió dels mosquits al municipi, dotant a l’Ajuntament de les eines
necessàries per fer complir les mesures oportunes en aquells espais que puguin contenir aigües
estancades, així com permetre als òrgans competents sancionar els subjectes responsables de la
reproducció del mosquit tigre o altres espècies de mosquits autòctons.
4. Atès que els darrers anys, l’EMD de Valldoreix ha intensificat les tasques de prevenció i
tractament de les zones de la ciutat per combatre la proliferació de mosquits.
5. Atès que el mosquit tigre és una espècie invasora i es troba a la llista de les 100 espècies
invasores més danyoses del món, elaborada per la Unió Internacional per a la Conservació de la
Naturalesa i els Recursos Naturals (UICN).
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6. Atès que el seu èxit colonitzant hàbitats urbans, radica en el fet que és capaç de reproduir-se
en indrets amb volums molt petits d’aigua, perquè, al contrari del que molta gent es pensa, aquets
insecte evita grans volums d’aigua com piscines, estanys o aiguamolls i diposita els seus ous en
objectes tan quotidians com plats, pots o bidons que podem tenir a balcons, jardins o carrers
7. Atès que el mosquit tigre té un comportament agressiu i una capacitat vectorial força important
perquè és capaç de transmetre malalties infeccioses d’origen tropical.
8. Atès que els ciutadans tenen un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre.
Segons diversos estudis, es calcula que més del 90% d’espais on l’insecte pot criar són privats. Per
aquest motiu es important que cada persona es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa
seva.
9. Atès que les plagues de mosquit tigre s’han convertit en els últims anys en un problema social
què exigeix la recerca de solucions.
10. Atès que mantindre l’equilibri biològic natural a les ciutats mitjançant la utilització de tots
aquells recursos biològics que la pròpia natura ens ofereix és possible i convenient, i atès que som
partidaris de potenciar, i si és possible, millorar sistemes de control de plagues més respectuosos
amb l’entorn i què contribuirien a l’equilibri de l’ecosistema urbà. Tot tenint present que ja s’han
començat a utilitzar en altres municipis de Catalunya i de l’Estat espanyol.
11. Atès que altres municipi de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol han instal·lat caixes nius
per a ratpenats i per a orenetes perquè aquestes espècies són un depredador natural per als
insectes.
12. Atès que la utilització de fitosanitaris i la impossibilitat de niar de ratpenats i orenetes a les
noves construccions han minvat la capacitat de depredació d’aquestes espècies al municipi.
13. Atès que un ratpenat incorpora a la seva dieta fins 1000 insectes de mitjana per hora, i atès
que una família d’orenetes consumeix uns 8000 insectes al dia, aquest fets permeten considerarlos com insecticides i controladors de plagues.
14. Atès que la col·locació de nius artificials per a ratpenats i orenetes pot suplir amb èxit la
manca de llocs naturals i artificials en la ciutat i pot aconseguir un increment generalitzat en les
poblacions de ratpenats i orenetes i la seva estabilitat i permanència a l’àmbit urbà. Això
repercutiria en el benefici que suposa en la lluita contra insectes nocius, molestos i plagues. Des
de la prevenció i amb un cost molt baix.
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15. Atès que a mig termini implantar poblacions estables i nombroses de ratpenats i orenetes
podria permetre abandonar l’ús de plaguicides tòxics per al medi ambient i la salut a l’entorn urbà.
Per tot això, es proposa al Ple de L´EMD de Valldoreix l’adopció dels següents ACORDS:
Primer. Demanar al AJSC que els seus serveis tècnics junts amb els de l´EMD redactin una
ordenança per a la prevenció i control del mosquit tigre, adaptant pel cas de l´EMD i Sant Cugat
del Vallès “L’ordenança municipal tipus per a la prevenció i control dels mosquits, i particularment
del mosquit tigre (Aedes Albopictus)” redactada pel Servei de Salut de la Diputació de Barcelona
http://www.diba.cat/c/document_library/get_file?uuid=5bd0ccc6-135e-4e8a-bdd5d34ed0bf5049&groupId=713456
Segon. Que mestre s’estigui treballant amb els tràmits necessaris per a l’aprovació d’aquesta
ordenança, es continuï treballant des de l’EMD amb accions per evitar que hi hagi possibles focus
de cria del mosquit tigre a l’espai públic.
Tercer. Que l’ajuntament reforci la campanya anual de sensibilització i educació per tal que els
particulars i empreses estiguin informats i puguin actuar en conseqüència.
Quart. Que dins de les accions de control de mosquits s’estudiï la possibilitat d’instal·lar caixes
numerades específiques per a ratpenats i orenetes amb característiques que permetin la
reproducció d’aquestes espècies, com a depredadors naturals dels mosquits.
Cinquè. Establir un espai de col·laboració amb l´AJSC per tal que, en el marc de les competències
de cada administració, es puguin coordinar els objectius de la moció.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Aquesta és una moció que en principi a l’Ajuntament de
Sant Cugat es va fer institucional que és sobre les plagues dels mosquits. Es tracta més que res de
solucionar i seguir treballant amb el que s’està treballant aquí des de la vocalia de medi ambient a
Valldoreix per evitar aquestes plagues que hi ha sobretot ara en aquestes èpoques de primavera i
estiu, per evitar aquestes plagues. No crec que calgui llegir els acods i més que res és treballar
conjuntament amb medi ambient de Sant Cugat per evitar això i amb unes altres institucions i el
que faci falta.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Comentar que no apareix en les propostes del ple, el que
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sabiem de la seva existència, igual els veïns i veïnes no la tenen. Potser estaria bé llegir-la en
qualsevol cas.
SRA. SECRETÀRIA-INTERVENTORA: Jo si que potser si la llegiria perquè la senyora Casta ha
enviat una última versió avui mateix, no? O és la mateixa de sempre? Llegir els acords estaria bé.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: És la mateixa de quan es va fer institucional. Llegeix els
acords de la moció.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Com ja ha dit la senyora Casta, aquí des del departament de
Medi Ambient estem totalment al dia al respecte de tot això, campanyes de sensibilització i no sols
hi ha el mosquit tigre, sinó que un és diürn i l’altre nocturn. Gràcies.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: És una pregunta pel senyor Castelló. Bàsicament és la mateixa
moció, calcada de la de Sant Cugat, i que s’ha intentat adaptar a l’EMD de Valldoreix. Llavors no
entenc... No hi ha un espai de col·laboració amb l’ajuntament? És necessari que hi hagi un espai
de col·laboració? Hi ha un moment que ens va com vinculant a l’Ajuntament de Sant Cugat,
aquesta moció, en els aspectes referents a la persecució del mosquit tigre, i llavors jo no sé si
realment necessitem o no aquesta vinculació, si serveix d’alguna cosa o no, o si hi ha algun
aspecte que s’ha de tenir en compte o no, o més aviat és a nivell de Parc Natural. No acabo
d’entendre ben bé perquè és necessari aquesta moció en si. Si m’ho puguéssin explicar si us plau.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Evidentment és una cosa que ens acomet a nosaltres, no hi
ha mosquits d’un tipus a Sant Cugat i uns mosquits d’altre tipus aquí. El que vol dir la moció és
que seguim amb les campanyes, reiterant aquestes campanyes i recolzar i donar suport a la moció
que han presentat allà. Jo ho havia parlat amb la senyora Casta que aquesta moció té un sentit
possiblement de remarcar i per això votarem a favor. En tema d’incendis doncs si evidentment,
però amb el tema de mosquits ens n’hem de cuidar nosaltres de l’entorn i de sensibilitzar els
nostres veïns que no deixin plats, que l’aigua, etc,
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: En principi els animals van d’un costat a un altre i els
mosquits que es poden criar allà arriben a Valldoreix volant i els d’aquí van cap allà. Això ha estat
una broma, però em penso que el que ells han votat allà, és la col·laboració amb l’EMD i a
nosaltres ens toca col·laborar amb ells. Gràcies.

TORN DE VOTACIÓ
24

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC i ERC-MES i Ciutadans)
Vots en contra:
Abstencions:
S’aprova per unanimitat
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A
9.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE GENER DE 2016 FINS AL DIA 29 DE FEBRER 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 gener de 2016 fins al dia 29 de febrer de 2016:
 Decret núm 38/2016 de Presidència de l’EMD, de data 26 de gener de 2016, del contracte
menor d’ampliació de 161 m2 del sostre acústic de la Nau de Cultura, a l’empresa ARTEC,
pel preu 9.619’78 euros més IVA.
 Decret núm 66/2016 d’adjudicació del procediment obert, subjecte a regulació
harmonitzada, a l’empresa CLECE S.A del servei de neteja dels edificis municipals, pel preu
de 156.942 euros més IVA anuals.
 Decret núm 113/2016 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 29 de febrer de 2016,
d’aprovació dels plecs de condicions i la contractació pel servei de manteniment de les
instal.lacions dels edificis municipals.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Presenta la dació de compte dels decrets.

4.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM 70/2016, DE DATA 8 DE FEBRER DE 2016, DE
PRESIDÈNCIA D’AQUESTA EMD DE VALLDOREIX, D’APROVACIÓ DE LES BASES DEL
PREMI LITERARI DE VALLDOREIX EDICIÓ ANY 2016.
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Es dóna compte del següent Decret núm 70/2016, de 8 de febrer de 2016, d’aprovació de les
bases del Premi Literari de Valldoreix edició any 2016:
“Atès que han estat redactades les següents bases del Premi Literari de Valldoreix edició 2016 i
que són les que segueixen :

1. TEMA DEL CONCURS:
Les obres hauran de ser originals inèdits d’una sola narració, tema lliure i escrits en llengua
catalana. Només s’acceptarà una obra per participant i modalitat. S’haurà de presentar el
document original en paper, i còpia en format digital pdf.

2. CONVOCATÒRIS, EXTENSIÓ i CARACTERÍSTIQUES DELS ORIGINALS
Convoquen les àrees de Cultura i Joventut de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix


Juvenil: de 10 a 30 fulls DIN-A4



Adults: de 10 a 30 fulls DIN-A4

L'original de les dues modalitats en format paper s'haurà de presentar a doble cara.
Els relats de les dues modalitats s’hauran de presentar a doble espai.
Marges : Superior 3cm, inferior 2cm, esquerra 2cm. i dret 1,7 cm ( aproximadament)
Lletra tipus tahoma, tamany 12 o similar.
3. MODALITATS:
S’estableixen dues modalitats:


Juvenil, per a autors d’entre 12 i 17 anys (ambdós inclosos).



Adults, per a autors majors de 18 anys, complerts a la data de la Convocatòria.

4. DOTACIÓ:
Modalitat Juvenil 1.000.- euros.
Modalitat Adults 2.000.- euros.
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Les obres premiades seran publicades per l’EMD de Valldoreix.
No es podran presentar els guanyadors de les dues últimes edicions.
5. TERMINI, LLOC I FORMA DE PRESENTACIÓ:
La data màxima de presentació serà el divendres dia 30 de juny del 2016.
La narració, s’haurà de presentar al Registre d’Entrada de l’Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix – Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer número 185 – de dilluns a dijous de 8 a 19
hores, i divendres de 8 a 14h, excepte festius.
Els originals s’han de presentar acompanyats d’un sobre tancat tancat.
La modalitat i el lema hauran d’estar escrits a l’exterior del sobre, a l’interior del qual
es farà constar el títol, lema, nom, edat, adreça, població, comarca, correu electrònic i el
telèfon.
Els Concursants menors d’edat hauran d’incloure en la plica un permís patern/matern/tutor
autoritzant la seva participació.
6. JURAT:
El Jurat valorarà les obres presentades i obrirà els en Audiència Pública abans del primer Ple de
Valldoreix que es celebri després del mes d’agost. Aquest estarà format per les següents
persones, sense perjudici que aquesta EMD, i en cas d’absència d’un dels membres, pugui
nomenar-ne un altre.
La presidència anirà a càrrec del Vocal de Cultura , Joaquim Castelló i López, i els altres
membres del Jurat seran les següents persones :






Teresa Bosch
Andrés Ehrenhaus
Enric Larreula
Mariona Masferrer
Martí Roqué

En serà la Secretària, Núria Stenger i Giralt, Coordinadora de Cultura, Joventut , i Biblioaccés
Vall d'Or de l'EMD de Valldoreix.
7. VEREDICTE, ADJUDICACIÓ I ENTREGA DEL PREMI:
El veredicte del Jurat, serà inapel·lable i proposarà l’adjudicació o deixarà deserts els premis.
Els sobres dels guanyadors s'obriran en el
mateix moment que es llegeixi l'acta del jurat en
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audiencia Pública del primer Ple que es celebri després del mes d’agost i es notificarà a través
de carta certificada.
8. DRETS D’AUTOR:
Durant el termini d’un any des de l’adjudicació del Premi, els autor cediran els drets d'edició de
les obres guanyadores a l'EMD de Valldoreix
9. DEVOLUCIÓ D’ORIGINALS:
Els originals no premiats s’hauran de recollir a l’EMD durant un mes des del moment del
veredicte públic, passat aquest termini seran destruïts.
10. RÈGIM JURÍDIC:
El fet de presentar originals a aquesta convocatòria pressuposa l’acceptació d’aquestes bases.
En virtut de tot l' anterior, i de la competència que m' atorga l'article 21 de la Llei 7/1995, de 2 d'
abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21
d’abril; article 80 de la Llei 8/1987, de 15 d' abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i article
41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s' aprova el Reglament d'
Organització, Funcionament i Règim Jurídic del Ens Locals, RESOLC:
PRIMER.- APROVAR les Bases del Premi Literari de Valldoreix, edició 2016
SEGON.- CONVOCAR el Premi Literari de Valldoreix 2016 que es regirà per les corresponents
Bases de la Convocatòria.
TERCER.- DONAR PUBLICITAT i promoure la concurrència al Concurs convocat mitjançant la
inserció d’anuncis en el Tauló d’edictes de l’EMD, Casal de Cultura,
l’ Infovalldoreix, el Tot Sant Cugat, i portal WEB de l’EMD.
QUART.- DONAR compte d’aquest Decret al Proper Ple.”

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ: Dóna compte i llegeix el Decret 70/2016.
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5.- DONAR COMPTE DEL DECRET 109/2016 DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD, DE DATA 29
DE FEBRER DE 2016, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ANY 2015.
Es dóna compte al Ple del Decret de Presidència núm. 109/2016, de data 29 de febrer de 2016,
d’aprovació de la liquidació dels pressupost any 2015, que es transcriu a continuació:
“Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
corresponent a l'exercici pressupostari 2015, realitzada per la Intervenció de Fons segons els preceptes
continguts als articles 183 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’Hisendes locals, i els articles 89 i següents del Real Decret 500 /1990, de 20 d'abril, així com de l’Ordre
EHA/4042/2004, de 23 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció del model simplificat de Comptabilitat
Local.
Atès l’informe d’intervenció sobre el compliment dels requeriments de la Llei 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
De conformitat amb el que disposen els esmentats articles, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del pressupost de la pròpia Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix, corresponent a l'exercici de 2015, de conformitat amb les magnituds següents:
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA

COMPONENTS

IMPORTS
4.649.118,12

ANY ACTUAL
4.649.118,12

1. (+) Fons líquids
2. (+) Drets pendents de cobrament

1.035.470,83

-(+) del Pressupost corrent

348.059,30

-(+) de Pressupostos tancats

669.165,92

-(+) d’operacions no pressupostàries

18.245,61

-( -) cobraments realitzadats pendent
d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de pagament
-(+) del Pressupost corrent

1.900.075,95
1.041.948,63

-(+) de Pressupostos tancats

62.164,31
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-(+) d’operacions no pressupostàries

795.963,01

-(-) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
I. Romanent de Tresoreria Toatal (1+23)

3.784.513,00

II. Saldo de dubtós cobrament

359.547,40

III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de Tresoreria per a
Despeses Generals (I-II-III)

3.424.965,60

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

a) Operacions corrents

9.602.236,80

8.034.979,50

1.567.257,30

b) Altres operacions no
financeres

471.915,06

1.069.602,78

-597.687,72

1.

Total operacions no
financeres ( a+b)

10.074.151,86

9.104.582,28

969.569,58

2.

Actius financers

5.263,75

8.505,56

-3.241.81

3.

Passius financers

175.000,00

574.698,30

-399.698,30

RESULTAT PRESSUPOSTARI
DE L’EXERCICI

10.254.415,61

9.687.786,14

566.629.47

4. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a
despeses generals

AJUST

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

427.231,00

5. Desviacions de finançament
negatives de l’exercici
6. Desviacions de finançament
positives de l’exercici
RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

993.860,47
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SEGON.- Quedar assabentats de l´informe de la secretària-interventora d´avaluació del compliment dels
objectius de la llei orgánica 2/2012.
TERCER.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera sessió que se
celebri.
QUART.- Traslladar la present resolució a la Direcció General de l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques de la delegació d'Hisenda a
Barcelona.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Dóna compte del Decret de Presidència núm. 109/2016,
de data 29 de febrer de 2016, d’aprovació de la liquidació dels pressupost any 2015.

6.- DONAR COMPTE DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES
EXECUTADES DURANT L’ANY 2015, I QUE ES FACI PÚBLIC EN EL PORTAL WEB.
Donar compte del següent informe, de data 29 de febrer de 2016, de la secretària-interventora
sobre les inversions financerament sostenibles executades durant l’any 2015, i donar-ne publicitat
al portal web:
“L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix ha executat durant l’any 2015 les següents
inversions financerament sostenibles, les quals no computaran per la regla de la despesa:
Partida

Projecte

08.1532.690.00
14.933.622.00
14.933.622.00

Import

Projecte de senyalització
Rehabilitació cobertes Can Montmany
Construcció xarxa de sanejament
Can Monmany

Total inversió financerament sostenible

TORN DE PRESENTACIÓ I

25.533’30 euros
60.928’29 euros
67. 181’26 euros
153.642’85 euros”
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INTERVENCIONS

SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Dóna compte de les inversions financerament sostenibles
executades durant l’any 2015.

7.- INFORMAR AL PLE SOBRE ELS DRETS DE DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ,
SEGONS L’ARTICLE 193 BIS DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE LES HISENDES LOCALS.
Atès que la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració
Local, ha modificat la llei reguladora de les Hisendes Locals, incorporant un nou article 193 bis
que estableix que les Entitats Locals hauran d’informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques i al seu Ple, del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de difícil o
impossible recaptació amb un límits mínims que estableix l’esmentat article.
S’INFORMA al Ple de la Junta de Veïns que els mínims establerts com a drets de difícil o
impossible recaptació segons l’article 193 bis són els següents:
Exercicis

Imports

Percentatge mínim del MINHAP

Saldo dubtós cobrament

2014

359.713,22

0%

0,00

2013

123.381,23

25%

30.845,31

2012

96.972,67

25%

24.243,17

2011

72.513,33

50%

36.256,67

2010

112.482,88

75%

84.362,16

2009

82.336,45

75%

61.752,34

2008 a 2000

112.518,06

100%

112.518,06

Total dubtós cobrament fórmula MINHAP

349.977,70

INFORMAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Presenta els drets de difícil cobrament.

8.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET

DE
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PRESIDÈNCIA

DE

L’EMD

NÚM.

110/2016, DE DATA 29 DE FEBRER DE 2016, D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA NÚM 3/2016 D’INCORPORACIÓ DEL ROMANENT AFECTAT.
Donar compte del Decret de Presidència núm. 110/2016, de data 29 de febrer de 2016, pel qual
s’aprova la modificació de pressupostària núm. 3/16, el qual es transcriu a continuació:
“Atès allò establert en les bases d’execució del pressupost de l’EMD de Valldoreix, de conformitat
amb l’article 177 i següents del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, i els articles 34 a 38
del Reial Decret 500/90, les modificacions pressupostàries mitjançant la incorporació del romanent
de tresoreria afectat per despeses generals procediran per expedient instruït a l’efecte i els
tràmits fonamentals seran el previ informe d’Intervenció i la resolució del President de l’EMD en
que es justifiqui allò que determinen els articles esmentats.
Vist l’informe d’Intervenció de data 29 de febrer de 2016 i en virtut de tot l’anterior,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm 3/16 del pressupost 2016,
mitjançant la incorporació de romanent de tresoreria afectats, de conformitat amb l’article 172 i
següents del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
El pressupost una vegada modificat queda de la següent manera:
MODIFICACIÓ DE CRÉDITS, INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE TRESORERIA
AFECTATS I ROMANENT PER A DESPESES GENERALS
DESPESES
CAPITOL 2 COMPRA BÉNS
CORRENTS I SERVEIS
PARTIDA
01-922-227.99
02-920-220.00
17-4312-226.99
19-1721-210.00

DESCRIPCIÓ

IMPORT

Redacció d'un pla municipal
Material oficina Serveis Generals
Promoció econòmica i del comerç
Manteniment itineraris
TOTAL CAPITOL 2

8.465,16
243,15
544,50
6.004,80
15.257,61
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CAPITOL 6 INVERSIONS REALS
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

19-1721-625.00

Senyals itineraris
TOTAL CAPÍTOL 6

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL
PARTIDA
07-155-762.00

DESCRIPCIÓ

IMPORT
140,65
140,65

IMPORT

Capella Sant Joan
TOTAL CAPÍTOL 7

61.673,79
61.673,79

TOTAL INCORPORACIONS

77.072,05

INGRESSOS
CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS
PARTIDA
870.02

DESCRIPCIÓ
Romanent de tresoreria per
despeses generals
TOTAL

IMPORT
77.072,05
77.072,05

SEGON .- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
quals els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi publicat
la seva aprovació definitiva.”
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Dóna compte del Decret 110/2016, d’aprovació de la
modificació pressupostària núm. 3/2016.
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9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2016
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 4/2016 amb càrrec a
generació de crèdit, baixes per transferència i càrrec al Romanent de Tresoreria, següent:
GENERACIÓ DE CRÉDITS
CAPITOL 4
14-943-462.00

SUPLEMENT
Subvenció Aj.St.Cugat mant camins C
Monmany

TOTAL GENERACIÓ DE CRÉDITS

9.090,00
9.090,00

BAIXES PRESSUPOST DESPESES
CAPITOL 2
03-323-227.00

Contracte servei neteja escola bressol

2.000,00

04-323-227.00

Contracte servei neteja Ferran Clua

8.500,00

18-926-220.01

Informatius

6.000,00

18-926-227.99

Contracte becari comunicació

4.200,00

18-926-226.01

Campanyes comunicatives

11.800,00

02-920-227.99

Contractes serveis generals

2.220,00

25-920-227.00

Contracte servei neteja seu EMD

1.000,00

06-334-227.00

Contracte servei neteja casal cultura

500,00

Préstec BS soterrament línees

6.000,00

CAPITOL 3
10-011-310.08
CAPITOL 4
20-231-480.00
17-4312-479.00

Subvencions i convenis socials i fons
cooperació
Subvencions a associació de
comerciants

TOTAL BAIXES

650,00
1.000,00
43.870,00

CAPITOL 5
02-920-500.00

Fons de contingències

274.624,56

Romanent tresoreria per inversions
sostenibles

1.170.535,00

CAPÍTOL 8 ROMANENT DE
TRESORERIA

870.01
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870.00

Romanent tresoreria per despeses
generals

147.796,00

TOTAL CAPITOL 8

1.318.331,00

TOTAL FINANÇAMENT

1.645.915,56
CREDIT
INICIAL ISUPLEMENT
MODIFICAT

CAPITOL 2 COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS

1.900,00

08-1721-212.00

Manteniment horts

17-4312-210.00

Manteniment i senyalització mercat

14-933-210.00

Manteniment camins de Can Monmany

12-231-212.00
21-338-226.09

TOTAL

364,00

2.264,00

3.141,04

3.141,04

18.180,00

18.180,00

Manteniment casal d'avis

5.000,00

5.000,00

10.000,00

Activitats joventut

8.000,00

5.000,00

13.000,00

2.000,00

2.000,00

7.018,00

32.018,00

28-134-210.00

Mantenimenyt senyalitzacio

06-334-212.00

Manteniment casal cultura

01-922-226.01

Seguiment PAM I projectes estrategics

12.000,00

12.000,00

24-312-208.00

Renting desfibriladors

6.250,00

6.250,00

18-926-226.02

Espais mitjants de comunicació

21.407,12

43.907,12

02-920-208.00

Renting fotocopiadores EMD

2.220,00

2.220,00

25.000,00

22.500,00

82.580,16

TOTAL CAPITOL 2
CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES
CORRENTS

1.000,00

3.400,00

Projecte grup Catalonia

9.000,00

9.000,00

Aj St Cugat pla ocupació renda mínima inserció

7.140,00

7.140,00

20-231-480.00

Subvenció associació Anita

1.000,00

1.000,00

05-341-480.01

Ajut Dani Nafria

1.000,00

1.000,00

20-231-480.00

Subvenció Organització Proactiva Open Arms

18.000,00

18.000,00

19-1721-480.01

Subvenció Cau Amic

12.000,00

16.000,00

17-4312-480.02

Subvencions Brocanters

20-241-480.00
10-943-470.00

2.400,00

4.000,00

49.140,00

TOTAL CAPITOL 4
CAPITOL 6 INVERSIONS REALS

80,09

80,09

Aire acondicionat Nec

1.512,50

1.512,50

25-920-633.00

Subministrament control centralitzat Mitsub.EMD

2.440,29

2.440,29

06-334-625.01

Mobiliari (tele, sofa) Nec

5.000,00

5.000,00

25-920-625.00

Mobiliari (EMD)

750,00

750,00

04-323-633.00

Caldera F. Clua

186.081,52

186.081,52

07-151-600.00

Expropiació Rbla.M.J.Verdaguer

06-334-625.00

195.864,40

TOTAL CAPITOL 6
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CAPITOL 6 INVERSIONS
SOSTENIBLES
07-1532-690.00

Urbanització plaça Maria Sabater

330.000,00

330.000,00

07-1532-690.01

Urbanització camí de la Salut fins Ap 7

200.000,00

200.000,00

07-1532-689.00

Millora zona escolar i esportiva c
Millora accesibilitat Av.Mas Fuster entra c/Pau
Ctra.F

241.309,00

241.309,00

399.226,00

399.226,00

07-1532-689.01

TOTAL CAPITOL 6 INVERSIÓ SOSTENIBLE

1.170.535,00

CAPITOL 9 AMORTITZACIONS
10-011-913.07

Amortització BS soterrament línees alta tensió
TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS

147.796,00

147.796,00

1.645.915,56

SEGON.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de
la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el
quals els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi publicat
la seva aprovació definitiva.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Presenta la modificació pressupostària número 4/2016.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, Ciutadans)
Vots en contra: 3 (CUP-PC, ERC-MES)
Abstencions: 0

10.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE ELS COMPLIMENTS DE PAGAMENT DEL
QUART TRIMESTRE ANY 2015.
Vist que l’article 3 de la llei 15/2010, de 5 de37juliol, per la que s’estableixen mesures de la lluita

contra la morositat, estableix que els Tresorers, i en el seu defecte els Interventors de les
Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis
previstos per aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat.
Aquest informe es pot presentar al Ple de la Corporació Local i s’ha de remetre al Ministeri
d’Economia i Hisenda, i a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya.
Es dóna compte al Ple de l’informe del compliment dels terminis de pagaments del quart trimestre
de l’any 2015.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Dóna compte de l’informe sobre els compliments de
pagament del quart trimestre de l’any 2015.

11.- DONAR COMPTE DE LES DADES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL QUART TRIMESTRE ANY 2015, REMESES AL
MINISTERI D’HISENDA.
Es dóna compte al Ple de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera del quart trimestre any 2015, remeses al Ministeri d’Hisenda, complint els
objectius de la regla de la despesa i de capacitat de finançament.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Dóna compte de les dades d’avaluació dels objectius
d’estabilitat i sostenibilitat presspostària del quart trimestre de l’any 2015.

12.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM 111/2016, D’APROVACIÓ DEL MARC
PRESSUPOSTARI DELS EXERCICIS 2016, 2017, 2018 I 2019.
Es dóna compte del següent Decret núm 111/2016, d’aprovació del Marc Pressupostari dels exercicis 20162019, de data 29 de febrer de 2016:
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“Atès que l’article 29 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, estableix que les Administracions públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini en el
que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anyals i a través del qual es garantirà una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic.
Els marcs pressupostaris a mig termini abastaran com a mínim un període de tres anys.
Atès que aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda abans del dia 15 de març de 2015.
En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases del Règim Local en relació a l’article 83 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
dels Ens Locals, RESOLC:
PRIMER.- APROVAR el Marc pressupostari dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019 següent:
PRESSUPOST

PREVISIÓ

PREVISIÓ

PREVISIÓ

2016

2017

2018

2019

Total Capítol 1

1.150.000

1.150.000

1.150.000

1.150.000

Total Capítol 2

150.000

155.000

160.000

170.000

670.839

675.000

680.000

685.000

Total Capítol 4

6.635.065

6.700.000

6.750.000

6.800.000

Total Capítol 5

23.799

20.000

20.000

20.000

8.629.703

8.700.000

8.760.000

8.825.000

0

0

0

0

Estat d'ingressos

Capítol 3 - contrib.especials i quotes
urbanístiques
Contribucions especials i quotes
urbanístiques
Total Capítol 3

Capítol 4 - subvencions
Subvencions FINALISTES

Ingressos per operacions corrents
Total Capítol 6

Capítol 7 - subvencions
Subvencions FINALISTES

306.309

300.000

50.000

50.000

Total Capítol 7

306.309

300.000

50.000

50.000

Ingressos de capital

306.309

300.000

50.000

50.000

Total Capítol 8

3.300

4.000

4.000

4.000

Total Capítol 9

175.000

0

0

0

Ingressos per operacions financeres

178.300

4.000

4.000

4.000
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INGRESSOS TOTALS (7+12)

9.114.312

9.004.000

8.814.000

8.879.000

2016

2017

2018

2019

Total Capítol 1

2.180.420

2.180.419

2.180.419

2.180.419

Total Capítol 2

2.335.441

2.350.000

2.370.000

2.380.000

32.646

20.000

20.000

20.000

3.135.370

3.150.000

3.175.000

3.180.000

392.642

506.635

317.932

360.323

8.076.519

8.207.054

8.063.351

8.120.742

456.073

513.391

492.391

500.000

0

0

0

0

456.073

513.391

492.391

500.000

Total Capítol 8

10.000

10.000

10.000

10.000

Total Capítol 9

571.720

273.555

248.258

248.258

Despeses financeres

581.720

283.555

258.258

258.258

9.114.312

9.004.000

8.814.000

8.879.000

Estat de despeses

Capítol 3 -interessos del deute
Interessos del deute
Total Capítol 3

Capítol 4 - subvencions
Subvencions FINALISTES
Total capítol 4

Capítol 5 – Fons Contingències
Total Capítol 5
Despeses per operacions corrents

Capítol 6 – Inversions reals
Total Capítol 6

Capítol 7- subvencions
Subvencions FINALISTES
Total Capítol 7
Despeses de capital

DESPESES TOTALS

S’adjunten els models que s’han de remetre al Ministeri d’Hisenda.
SEGON.- DONAR COMPTE al Ple de la Junta de Veïns del present acord.
TERCER.- REMETRE les dades d’aquest Marc pressupostari al Ministeri d’Hisenda abans del dia 15 de març
de 2015.”

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Dóna compte del Decret 111/2016, d’aprovació del marc
pressupostari dels exercicis 2016, 2017, 2018 i 2019.
13.- ACORD D’INCOACIÓ D’UN EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE L’ARTICLE 24 DEL
CONVENI COL·LETIU DE L’ANY 1996, DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE
DATA 30 DE JULIOL DE 2002 I DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENCIA DE L’EMD
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DE DATA 5 DE MARÇ DE 2010 RESPECTE AL PERSONAL LABORAL DE L’EMD DE
VALLDOREIX.
Atès el següent informe de la Secretària-Interventora, de data 9 de febrero de 2016, en relació a
la quantia del complement personal no absorbible que perceben el personal laboral de l’EMD de
Valldoreix, la qual està instrumentada mitjançant el Conveni Col.lectiu de 1996, acords de la
Comissió Paritària de 30 de juliol de 2002 i resolució de la Presidència de l’EMD de 5 de març de
2010:
“INFORME EN RELACIÓ A LA QUANTIA DEL COMPLEMENT NO ABSORBIBLE QUE
PERCEBEN EL PERSONAL LABORAL DE L’EMD DE VALLDOREIX, LA QUAL ESTÀ
INSTRUMENTADA MITJANÇANT EL CONVENI COL·LECTIU DE 1996, ACORDS DE LA
COMISSIÓ PARITÀRIA DE 30 DE JULIOL DE 2002 I RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENCIA
DE L’EMD DE 5 DE MARÇ DE 2010.
I.- ANTECEDENTS.
1.- El conveni col·lectiu i pacte de condicions laborals de 1996.
La Junta de Veïns, en sessió celebrada el dia 31 d’octubre de 1996, va aprovar el conveni
col·lectiu i pacte de condicions laboral de l’EMD de Valldoreix que va ser signat entre les parts el
dia 21 d’octubre de 1996. O sigui un únic conveni col.lectiu regulava les condicions de treball de
personal funcionari i laboral.
Entre els extrems compresos en aquest conveni, és de ressaltar en el que aquí interessa :
Primer.- Que l’article onze de l’esmentat conveni, titulat categories professionals estableix en el
segon apartat:
Els treballadors, siguin funcionaris o laborals, que prestin els seus serveis a l’EMD s’agruparan
d’acord amb els nivells determinats a l’article 25 de la llei 30/1984, de 2 d’agost.
L’article 25 de la llei 30/84, establia que els Cossos, Escales, Classes i Categories de funcionaris al
serveis de les Administracions Públiques s’agruparan, segons la seva titulació exigida pel seu
ingrés, en un dels sis grups següents: A, B, C, D i E.
L’article 19 de l’esmentat conveni, titulat

legislació aplicable estableix:
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En quant als conceptes retributius s’aplicarà el nou sistema determinat per la Llei 30/1984, de 2
d’agost, i l’aplicació que es desenvolupa en el Reial Decret 861/1986, de 27 d’abril.
Per tant, l’estructura salarial es fixava igual pels funcionaris que pels laborals, i cada treballador
fos funcionari o laboral en la plantilla de personal estava en un dels 6 Grups A, B, C, D i E, en els
quals corresponien unes retribucions bàsiques, i uns triennis.
Segon.- Que l’article 24 de l’esmentat conveni textualment deia:
“Article vint-i-quatre.- Retribució antiguitats per triennis. S’estableix com a retribucions a
percebre en concepte d’antiguitat, per a tot el personal, el 7% del sou base i per a cada
trienni. A aquest efecte, es tenen per regulizats tots els sous base del personal”.
Aquesta previsió, d’entrada, cal observar que no s’ajustava a l’article 23.2.b) de la Llei 30/1984,
de 2 d’agost, de mesures de reforma de la funció pública, el qual determinava que els triennis
consisteixen en una quantitat igual per a cada grup per cada tres anys de servei en el Cos o
Escala, Classe o Categoria. Aquesta quantitat s’establia per a cada any en la Llei de pressupostos
de l’Estat.
En efecte, a la Llei de 30 de desembre de 1996 de pressupostos de l’Estat per a l’any 1997,
determinava les quantitats a les que ascendien cadascun dels triennis en funció dels cossos,
escales, classes o categories, en una quantitat determinada. En concret,
Grup
A
B
C
D
E

sou
1.824.444
1.548.456
1.154.269
953.812
861.624

triennis
ptes.
70.056 ptes.
“
56.040 “
“
42.060 “
“
28.080 “
“
21.060 “

Així, calculant l’import de cada trienni en relació al corresponent sou s’obtenen els percentatges
següents:
Grup
A
B

percentatge
3,839 %
3,619 %
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C
D
E

3,643 %
2,975 %
2,444 %

En altres termes, els percentatges reals de les quantitats fixades per als triennis als Pressupostos
generals de l’Estat eren molt inferiors al 7% uniforme establert a l’esmentat article 24 del conveni i
aquí radicava la seva disconformitat a norma. En altres termes, la negociació col·lectiva havia
“legislat” pel seu compte les quanties que corresponien als triennis, competència que únicament
corresponia a l’Estat.
Per altra banda, la llei 12/1996, de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 1997, en el seu
article 17 apartat segon, establia:
“ Dos.- Con efectos de 1 de enero 1997, las retribucions íntegras del personal al servicio del sector
público no podrán experimentar variación con respecto a las del año 1996, en términos de
homogeneidad para los dos periodos de comparación tanto por lo que respecta a efectivos de
personal como a la antigüedad del mismo.
Los acuerdos, convenios o pactos que impliquen crecimientos retributivos deberán experimentar la
oportuna adecuación, deveniendo inaplicables en caso contrario las cláusules que se opongan al
presente artículo”.
L’article 24 del conveni de l’any 1996, era una clàusula que s’oposava a l’article 17 de la llei
12/1996 de Pressupostos de l’Estat, perquè incrementava les retribucions establertes per la llei de
pressupostos, i per tant inaplicable.
2.- L’acord regulador de condicions de treball del personal laboral de l’EMD de 20012003.
En data 6 d’abril de 2001 es signà un nou Acord regulador de condicions de treball, el qual havia
estat aprovat prèviament pel Ple de la Junta de Veïns en sessió de 5 d’abril de 2 001. En aquest
nou acord no hi ha un precepte d’igual contingut a l’anterior art. 24 del Conveni de 1996. Així la
previsió de la quantia del 7% que es recollia en l’esmentat precepte, va desaparèixer en el nou
Acord regulador de les condicions de treball per al personal laboral de l’EMD per als anys 20012003.
D’aquest Acord de 2001 són de ressaltar, en el

que aquí també interessa els següents extrems:
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a). Article 6.- Condicions més beneficioses i garantia ad personam.
Aquest acord no afectarà les condicions més beneficioses pel personal que siguin vigents en
virtut de disposicions legals. Igualment, es garanteix el respecte als drets ja adquirits per
qualsevol contracte, acord o disposició que no vulneri la normativa vigent. Tot això sense
perjudici de la novació que aquest Acord suposa sobre anteriors convenis o pactes amb
similar caràcter”.
Una conseqüència immediata d’aquesta norma era de que els drets adquirits per qualsevol
contracte, acords o disposició eren els que no vulneraven la doctrina vigent. Qualsevol altre que
comportés un desajust amb la legislació vigent no quedava reconegut com un dret adquirit.
b).- Article 7. Comissió Paritària de Seguiment i Interpretació.
“1.- El present pacte s’ interpretarà d’acord amb el sentit gramatical de les seves clàusules,
i en atenció als objectius que es persegueixen en signar-los. En el termini de 15 dies
següents a l’entrada en vigor del conveni, es constituirà una comissió amb la denominació
de l’epígraf del present article, formada paritàriament per representants de la Corporació i
representants del personal, com a òrgan d’interpretació, seguiment, vigilància, arbitratge i
conciliació en els conflictes, així com de desenvolupament dels pactes que s’estableixin.
...”.
c). Disposició derogatòria.
“Resta sense efecte qualsevol Conveni o Pacte anteriorment aprovat per la Junta de Veïns
de l’EMD de Valldoreix i signat per les parts, així com l’aplicació de qualsevol altre sectorial
o de qualsevol altre tipus”.
Una conseqüència directa d’aquesta disposició era la de que quedava sense efecte el conveni
col·lectiu de 1996, al ser substituït per l’acord de 2001 i, per tant, les previsions de l’anterior art.
24 del conveni col·lectiu de 1996 havien també quedat sense efecte. Així, a partir de l’entrada en
vigor de l’acord de 2001 no era procedent el pagament dels triennis conforme s’havia previst en
l’art. 24 del Conveni de 1996, sinó que s’havien de fer efectius de conformitat amb el que per a
cada any s’establia en la Llei general de pressupostos de l’Estat.
L’estructura salarial del personal laboral es

seguia equiparant a la del personal funcionari, ja
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que els següents articles del conveni establien les mateixes classificacions i categories
professionals que pels funcionaris, així com els mateixos conceptes retributius:
L’article 19.- Classificació i valoració dels llocs de treball
1.- Per tal d’obtenir la definició dels llocs de treball caldrà efectuar una anàlisi o estudi previ i la
descripció de cada lloc, als efectes de classificar-los en un dels 30 nivells de complement de
destinació i de determinar l’import del complement específic.
L’article 20.- Categories professionals
Les categories professionals del personal de l’EMD de Valldoreix s’agruparan en 5 grups, segons la
titulació mínima necessària per accedir-hi:
-

-

Grup A: Titulat superior o assimilat
Grup B: Titulat de grau mig/diplomat o assimilat
Grup C: BUP, COU, Formació Professional de 2n grau, Educació Tècnico-Professional de
grau mig per mòduls, Batxillerat, prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i,
assimilats als anteriors.
Grup D: EGB, ESO, Formació professional de 1er grau, o assimilats als anteriors
Grup E: Certificat d’estudis primaris, educació primària, o assimilats a grups anteriors.

3.- Els acords de la Comissió Paritària de 2001 i 2002 i les subsegüents resolucions de
la Presidència de l’EMD.
Per acord adoptat en la sessió celebrada el dia 28 de juny de 2001, la Comissió Paritària establerta
de conformitat amb l’art. 7 abans transcrit, va adoptar els següents acords:
“1. Aprovació de les condicions econòmiques complement d’antiguitat.
Vist que en data 31 de maig de 2001, va aprovar-se per resolució de la Delegada Territorial
de Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el conveni col·lectiu
de treball de personal laboral i funcionari de l’EMD, en el qual mancava especificar el règim
que hauria de mantenir-se en l’antiguitat del personal d’aquesta corporació.
Vist que l’anterior conveni col·lectiu de

l’any 1996 establia en l’art. 24 Retribució
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Antiguitats per Triennis. S’estableix com a retribucions a percebre en concepte d’antiguitat,
per tot el personal, el 7% del sou base i per cada trienni”.
Vist que es voluntat dels membres de la Comissió Paritària mantenir els drets que estableix
l’article 6 de l’actual conveni de condicions més beneficioses i garantia ad personam, per
unanimitat de tots els seus membres ACORDEN:
Primer.- Mantenir el contingut de l’art. 24 del conveni de 1996, fins a l’aprovació dels
treballs del nou Estudi Organitzatiu del personal i la taula de retribucions com a
conseqüència de la valoració dels llocs de treball de l’EMD realitzada per la Diputació de
Barcelona.
...”
Per acord de la Junta de Veïns de 25 de juliol de 2002 es va aprovar la Valoració de Llocs de
Treball conjuntament amb el nou Catàleg Retributiu del personal funcionari i laboral. En
congruència amb l’aprovat en la reunió de la Comissió Paritària es reuní novament el dia 30 de
juliol de 2002 i va adoptar els següents acords:
“1. Aprovació de les condicions econòmiques: complement d’antiguitat:
Vist que en data de 31 de maig de 2001, va aprovar-se per resolució de la Delegada
Territorial de Barcelona del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el
conveni col·lectiu de treball del personal laboral i funcionari de l’EMD, en el qual mancava
especificar el règim que hauria de mantenir-se en l’antiguitat del personal d’aquesta
corporació.
Vist que en l’anterior conveni col·lectiu de 1996 establia en l’art.24 Retribució Antiguitats
per Trienni. S’estableix com a retribucions a percebre en concepte d’antiguitat, per tot el

personal, el 7% del sou base i per cada trienni.
Vist que és voluntat dels membres de la Comissió Paritària mantenir els drets que estableix
l’art. 6 de l’actual conveni de condicions més beneficioses i garantia ad personam, per
unanimitat Acorden:
Primer.- Mantenir durant els anys 2001-2003 el contingut de l’article 24 del conveni de
1996, una vegada aprovada la nova valoració de llocs de treball de l’EMD.
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Segon.- Notificar aquest acord a la presidència, al responsable de personal, a la intervenció
als efectes escaients.
Tercer.- Inserir el mateix en el taulell d’anuncis del personal de l’EMD a efectes de
coneixement.
2. Aplicació del complement d’antiguitat al personal laboral.
Vist que en data 25 de juliol de 2002 per Acord de la Junta de Veïns d’aquesta Entitat
Municipal Descentralitzada de Valldoreix s’ha aprovat la Valoració de Llocs de Treball
juntament amb el nou Catàleg Retributiu del personal Funcionari i Laboral.
Vist que pel que respecte a les anomenades retribucions bàsiques, triennis dels funcionaris
aquestes s’han d’adaptar a la llei 30/1984 de la Funció Pública i al Reglament 214/1990, de
30 de juliol, del Reglament del Personal al Servei de les Entitats Locals, creant una
diferència pel que respecte al personal laboral de l’Entitat Municipal Descentralitzada.
Vist allò que estableix en relació a mantenir les condicions més favorables pels treballadors
l’article 6 de l’Acord Regulador de les condicions de Treball per al Personal Funcionari de
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, i el qual va ser aprovat en sessió plenària
de 5 d’abril de 2001 i publicat al Diari Oficial de Catalunya número 3511 en data 12 de
novembre de 2002.
Vist que en el punt anterior s’aprova mantenir durant els anys 2001-2003 el contingut de
l’article 24 del conveni de 1996, una vegada aprovada la nova valoració de llocs de treball
de l’EMD.
Així, i en virtut de tot l’anterior,
Aquesta Comissió Paritària de l’EMD de Valldoreix acorda en aquest punt:
Primer.- Que en el full de salari dels treballadors funcionaris quedarà reflectit l’assignació en
concepte de trienni.
Segon.- Que la diferència del trienni fins arribar a les condicions del personal laboral
quedarà integrada en el complement de productivitat.
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...”
Aquests acords de la Comissió Paritària varen donar lloc a la resolució de la Presidència de l’EMD
de 31 de juliol de 2002, la qual diu textualment diu:
Primer. Ratificar les decisions adoptades per la Comissió Paritària en la sessió celebrada el
30 de juliol de 2002 en relació als dos punts tractats de l’ordre del dia i que fan referència,
1.- a l’aprovació de les condicions econòmiques del personal laboral i funcionari en relació
amb el complement d’antiguitat.
2.- a l’aplicació al personal funcionari de la diferència del trienni fins arribar a les condicions
del personal laboral integrant-t’ho en el complement de productivitat durant els anys 20012003”.
A partir d’aquest moment “complement d’antiguitat”, que comprenia la diferència registrada entre
la quantia dels triennis aprovada legalment i la pactada en el conveni de 1996, és a dir el 7% del
sou, s’anà pagant regularment com a “complement d’antiguitat” , en un sol concepte, pels
laborals fins a la nòmina del novembre de 2007.
Al desembre de 2007 es va aprovar la nova valoració de llocs de treball, i en la nòmina de
desembre de 2007, en els treballadors laborals, es continua pagant l’antiguitat del 7%, amb un
únic concepte “d’antiguitat”, sense dividir allò que era el trienni de la llei de pressupostos i
l’increment del trienni, tot això fins l’any 2010.
Ara bé, tal com s’ha assenyalat, l’art. 6 de l’Acord 2001-2003 únicament permetia reconèixer com
a drets adquirits aquells que no vulneraven la normativa vigent, cosa que no podia donar-se en el
present cas, atès que la normativa en cada moment aplicable no permetia que la quantia dels
triennis fos igual al 7%, quantia que en definitiva a través de l’art. 6 es va acordar aplicar.
4. La resolució de la Presidència de l’EMD de 5 de març de 2010 i el règim actual del
pagament de l’anterior “complement d’antiguitat”.
Amb data de 21 de gener de 2010, per part de la Secretària i la Tècnic de Recursos Humans de
l’EMD es va emetre un informe, del qual són d’interès ressaltar els següents extrems:
“Atès que fins l’any 2009 s’aplicava el

que determinava l’article 24 del conveni col·lectiu
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de l’any 1996 i pactes de condicions de l’entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix pel
personal laboral i funcionari que feia referència a la “Retribució antiguitat per triennis” i que
tot seguit es transcriu:
“S’estableix com a retribucions a percebre en concepte d’antiguitat, per a tot el
personal, el 7% del sou base i per cada trienni. A aquests efectes, es tenen per
regularitzats els sous base del personal”.
I que amb posterioritat va ésser ratificat per acord de la Comissió Paritària de data 28 de
juny de 2001, de 30 de juliol de 2002 i resolució de presidència de juliol de 2002.
Atès la necessitat d’aplicar la normativa vigent en relació a les retribucions del personal al
servei de les administracions públiques i la corresponent instrucció en relació a la confecció
de nòmines abans especificada, s’informa:
1er Que és inaplicable, d’acord amb la normativa vigent, la retribució dels triennis pel
percentatge del 7% del sou base i per a cada trienni, atès que s’han de retribuir d’acord
amb la Llei 26/2009 de Pressupostos de l’Estat per l’any 2010 i la resolució de 4 de gener
de 2010 en relació a la confecció de nòmines per l’any 2010”.
La Presidència de l’EMD, per resolució de data 5 de març de 2010, es van adoptar diferents
determinacions, establint en la disposició cinquena i sisena:
“Cinquena.- Modificar el proper i posterior fulls de salaris del personal funcionari incorporant
el concepte retributiu de complement personal no absorbible i aplicant en aquest concepte
la quantitat que es venia aplicant com a subapartat del complement específic i en el
concepte de complement d’antiguitat.
Sisena.- Efectuar la corresponent adequació del rebut de salari del personal laboral utilitzant
els mateixos conceptes i la mateixa estructura retributiva que el personal funcionari, tot
d’acord amb les condicions econòmiques que estableix l’article 25 del capítol 4 de l’Acord
regulador de les condicions de treball del personal laboral de l’EMD de Valldoreix que es
troba vigent.”
I aquesta resolució es continua aplicant en el dia d’avui pel personal laboral. O sigui a partir de
l’any 2010 els nous triennis s’han aplicat segons allò establert en les lleis de pressupostos, però
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l’increment dels triennis anteriors s’ha congelat en un complement anomenat “complement
personal no absorbible.”
II.- CONSIDERACIONS JURÍDIQUES RESPECTE DEL COMPLEMENT PERSONAL NO
ABSORBIBLE QUE PERCEBEIXEN EL PERSONAL LABORAL DE L’EMD DE VALLDOREIX.
1.- La configuració legal dels complements personals.
Tal com he dit en l’apartat primer dels Antecedents d’aquest informe l’estructura salarial dels
laborals segons el Conveni del 1996 s’equiparava a la dels funcionaris, de conformitat amb l’article
11 apartat segon, i l’article 19 del Conveni.
Concretament l’article 19 del Conveni de l’EMD de l’any 1996, anomenat legislació aplicable, dins
del capítol 5 de Retribucions, estableix que “quan als conceptes retributius s’aplicarà el nou
sistema determinat per la Llei 30/1984, de 2 d’agost, i l’aplicació que es desenvolupa en el Reial
Decret 861/1986, de 27 d’abril”
Per tant, pels conceptes retributius del personal laboral s’ha d’aplicar la llei 30/1984.
D’entrada, cal recordar que, de conformitat amb l’article 23.2 de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
reforma de la funció pública, les retribucions dels funcionaris són bàsiques –sous, triennis i pagues
extraordinàries- i complementàries.
L’Art. 24, textualment disposava:
Art. 24. Determinación de la cuantia de los conceptos retributivos.
1.Las cuantías de las retribuciones básicas de los párrafos a y b) [sous i triennis] del
apartado 2 del artículo 23 de esta Ley, serán iguales en todas las Administraciones públicas
para cada uno de los grupos en que se clasifican los cuerpos, escalas, categorías o clases
de funcionarios...”.
2.- La cuantía de las retribuciones básicas ... deberá reflejarse para cada ejercicio
presupuestario en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y figurar en
los Presupuestos de las Administraciones públicas.
Per la seva banda, l’art. 23.3 de l’esmentada

Llei
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39/1984

determina

quines

són

les

retribucions complementàries que poden tenir els funcionaris, i entre ells els de l’Administració
local. Concretament són: el complement de destí, el complement específic, el complement de
productivitat i les gratificacions per serveis extraordinaris. Aquesta mateixa enumeració ha estat
recollida a l’art. 160 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel que s’aprovà el Reglament de
personal al servei de les Entitats Locals de Catalunya.
No obstant això, el Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel que s’aprovà el text únic de la
Llei de la funció pública de l’Administració de la Generalitat, en la seva disposició transitòria
segona assenyala que si com a conseqüència de l’aplicació del sistema retributiu resultant de
l’aprovació de la relació dels llocs de treball i dels complements de destí i específics que es deriven
d’aquella es produís una disminució en el total de les retribucions anuals, els funcionaris tindran
dret a l’establiment d’un complement personal i transitori fins assolir la diferència, que serà
absorbit progressivament per les retribucions complementaries derivades de qualsevol futura
millora retribuïda que es pugui produir, excepte el complement de productivitat.
D’aquesta forma, l’esmentat complement personal i transitori ve caracteritzat pels següents dos
aspectes:
a).- Que únicament pot aplicar-se si prèviament s’ha aprovat una relació de llocs de treball i dels
complements de destí i específic i que com una conseqüència de dita aprovació els funcionaris
veuen disminuïts els seus drets econòmics. Ara bé, aquesta disminució únicament pot ser deguda
pels dos esmentats conceptes, no per altres causes no contemplades en dita disposició transitòria.
b).- Que aquest complement és per naturalesa transitori i absorbible.
2.- El desajust a norma del complement personal transitori no absorbible aprovat per
la resolució de la Presidència de l’EMD el dia 5 de març de 2010.
Dons bé, examinat el complement personal no absorbible que es va establir a l’EMD de Valldoreix
per l’esmentada resolució, cal concloure que està desajustat a norma, atès:
A).- Formalment, per quant que és un complement que es crea amb l’objecte de modificar
l’anterior “complement de productivitat” (anys 2002-2007) o “l’antiguitat” (anys 2007-2009),
l’import del qual, com s’ha vingut assenyalant, era l’equivalent a la diferència entre la quantia del
trienni prevista en els pressupostos de l’Estat i el 7% sobre el sou base que s’havia establert en el
Conveni col·lectiu de 1996, per tot el personal de l’EMD, tant el funcionari com el que estava
subjecte a la legislació laboral. Aquest complement, per altra banda, va ser creat per
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resolució de la Presidència de l’EMD de 5 de març de 2010, sense que prèviament hagués estat
deliberat per la Comissió paritària del personal.
D’aquesta forma, l’esmentada resolució està desajustada a norma, tant respecte a l’article 54 del
Decret 214/1990, que estableix que la fixació i la quantia de les retribucions complementàries del
personal correspon al ple de l’òrgan corporatiu màxim de l’EMD, i a l’article 37.b) de l’EBEP, quan
estableix que són objecte de negociació per part de les Meses generals de Negociació la
determinació i aplicació de les retribucions complementàries dels funcionaris. Com les retribucions
complementàries del personal laboral s’equiparaven al personal funcionari, entenem que també
havien de ser objecte de negociació, quan més en aquest cas el nou “complement personal no
absorbible” venia a substituir un altre que s’havia creat a proposta d’una mesa general de
negociació.
D’aquesta forma, per a l’establiment de l’esmentat complement personal no absorbible es va
prescindir totalment del procediment legalment establert.
B).- En quant al seu contingut, igualment, l’esmentat complement està desajustat a norma, atès
que a través d’ell, tal com s’assenyala l’informe d’aquesta Secretària i de la Tècnica de Recursos
Humans de l’EMD, el que en definitiva es pretenia era continuar percebint els triennis en una
quantitat equivalent al 7% del sou, en contra del disposat per la legislació vigent.
En efecte, cal recordar, un cop més, que:
a).- L’article 24 del conveni col·lectiu de 1996 va determinar amb caràcter general per a tot el
personal de l’EMD que els triennis es liquidarien en una quantitat equivalent al 7% del sou base.
Previsió que, tal com s’ha dit, infringia l’art. 22.1 de la Llei 30/1984.
b).- Que si bé l’acord de les condicions de treball per a l’any 2001-2003 no tenia cap previsió a
l’efecte, la Comissió Paritària del personal de l’EMD, en la seva condició d’òrgan d’interpretació,
seguiment , vigilància, arbitratge i conciliació en els conflictes, així com de desenvolupament dels
pactes que s’estableixin i en base al previst a l’article 6 de l’acord de 2001-2003, va decidir
mantenir durant els anys 2001-2003 el contingut de l’article 24 del conveni de 1996.
No obstant, com que amb data de 25 de juliol de 2002 es va aprovar la Valoració dels Llocs de
Treball amb el nou Catàleg Retributiu del Personal Funcionari i Laboral, i en personal laboral
començaren a percebre els triennis en les quantitats previstes legalment, l’aplicació del previst a
l’article 24 del Conveni de 1996, es va materialitzar
mitjançant
la
creació
d’un
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“complement d’antiguitat” que responia al 7 per cent del sou, no a la quantitat que fixava la llei de
pressupostos pels triennis:
Ara bé, aquesta creació de l’esmentat “complement d’antiguitat” està igualment desajustada a
norma, per quant:
a).- L’esmentat article 6 de l’acord de 2001-2003 únicament reconeixia el manteniment de les
condicions més beneficioses pel personal que siguin vigents en virtut de disposicions legals,
circumstància que no es donava en aquell cas, atès que la quantia dels triennis prevista per la llei
no era el 7% del sou dels diferents llocs de treball, sinó una quantitat fixa que es determinava a la
Llei de pressupostos generals de l’Estat per a cada exercici, en relació a cada grup en el cos o
escala, classe o categoria. Així, d’aquesta manera, l’esmentat article 6 de l’Acord de 2001-2003 no
permetia el manteniment d’unes percepcions que no estaven ajustades a les disposicions legals
vigents.

Així doncs, la creació de l’esmentat “complement d’antiguitat” no va tenir altre objectiu que
continuar percebre aquell diferencial entre la quantia del trienni legal i el 7% que anteriorment
establert de forma il·legal.
b).- En relació al “complement personal no absorbible”, ja s’ha assenyalat amb anterioritat el seu
desajust a norma.
Tot el qual permet concloure que el “complement personal no absorbible” que a l’actualitat està
percebent el personal laboral de l’EMD de Valldoreix està desajustat a norma, tant en el motiu [el
manteniment de la quantia dels triennis en un import equivalent al 7% del sou, tal com posava de
relleu l’informe de la Secretària i de la Tècnica de Recursos Humans de l’EMD de data 21 de gener
de 2010], com en la seva forma, atès que els complements personals, també tal com s’ha dit,
tenen com objecte cobrir les diferències econòmiques en les percepcions dels funcionaris
produïdes a conseqüència de l’aprovació de les relacions de llocs de treball, els qual per definició
són sempre absorbibles.
III.- Procedència de la revisió d’ofici de la percepció dels triennis pel personal laboral
de l’EMD de Valldoreix en una quantitat equivalent al 7% del sou base, instrumentada
tant mitjançant en el conveni col·lectiu de 1996, com en els acords de la Comissió
paritària de personal adoptats en la reunió de 30 de juliol de 2002 i en la resolució de
la Presidència de l’EMD de 5 de març de 2010.
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L’article 62 de la Llei 30/1992 preveu la nul·litat de ple dret dels següents actes:
Art. 62.1.c). “Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento
legalmente establecido...”.
Art. 62.1.f). “Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que
se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su
adquisición”.
Art. 62.2. “También serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que
vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior,
las que regulen que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la
retroactivitat de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos
individuales”.
Doncs bé, la resolució de la Presidència de l’EMD de 5 de març de 2010 cal considerar-la nul·la de
ple dret, a l’haver estat adoptada, tal com s’ha dit, sense seguir el procediment establert a l’efecte
i a la vegada per reconèixer el dret a percebre el diferencial resultant entre la quantia dels triennis
prevista a la llei i el 7% del sou pactat al conveni de 1996.
Per altra banda, dita nul·litat de ple dret també recau en relació al Conveni col·lectiu de 1996, a
partir del moment procedeix a establir la quantia dels triennis en un 7% en contra de la quantia
resultant per aquest concepte en els Pressupostos de l’Estat, quan es tracta d’una de les matèries
reservades a la llei indisponibles a la negociació col·lectiva i per tractar-se d’una disposició general
contrària a una norma superior de l’Estat. I en quant aquest increment dels triennis també vulnera
l’article 17.2 de la llei de pressupostos de l’Estat, perquè suposa un increment de les retribucions
per sobre d’allò establert a la llei de pressupostos.
I també són nuls els acords de 30 de juliol de 2002, quan preveuen que el personal laboral
segueixin cobrant els triennis al 7% del seu sou, quan el seu sou s’ha equiparat en tots els seus
conceptes al sou i complements dels funcionaris.
Davant d’aquestes il·legalitats manifestes, procedeix incoar un procediment de revisió d’ofici, de
conformitat amb l’article 102 de la Llei 30/1992, el qual literalment citat estableix:
“1. Las Administraciones públicas, en

cualquier momento, por iniciativa propia o a
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solicitud del interesado, y previo dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la
nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no
hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1.
2. Asimismo, en cualquier momento, las Administraciones públicas de oficio, y previo
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma, si lo hubiere, podrán declarar la nulidad de las disposiciones administrativas en
los supuestos previstos en el artículo 62.2.
...
5. Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres
meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad del mismo. Si el
procedimiento se hubiere iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la misma
desestimada por silencio administrativo”.
Posteriorment a la incoació per part de la Junta de Veïns, caldrà obrir un tràmit d’audiència a les
organitzacions sindicals i també als treballadors afectats, al qual s’aplica el Conveni col·lectiu de
1996 i els acords de la Comissió Paritària de 2002 i la resolució de la Presidència de l’EMD de
2010. Amb aquesta finalitat, s’haurà de realitzar la corresponent publicitat mitjançant notificacions
a aquelles persones interessades. Caldrà sotmetre l’expedient administratiu a dictamen de la
Comissió Jurídica Assessora. La petició d’aquest informe s’ha d’adreçar al President d’aquest òrgan
consultiu a través del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
La viabilitat de l’aplicació de la revisió d’ofici ve avalada per la doctrina de la Comissió Jurídica
Assessora, la intervenció de la qual es preceptiva en aquests supòsits, un exemple de la qual,
entre d’altres, la pot constituir:
a).- Dictamen 230/11, de 3 de novembre, en el qual s’informa favorablement la revisió
d’ofici de la nul·litat de ple dret dels actes d’aplicació del Conveni col·lectiu 2007-2010 de
l’Agència d’Habitatge de Catalunya.
b).- Dictamen 115/11, de 19 de maig, en el qual s’informa favorablement la revisió d’ofici
d’un complement retributiu addicional que no estava previst en el Conveni col·lectiu.
c).- Dictamen 64/11, de 17 de març, en el qual s’informa favorablement la revisió d’ofici
d’unes resolucions administratives relatives al reconeixement de serveis prestats i d’uns
triennis.
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d).- Dictamen 44/11, de 17 de febrer, en el qual s’informa favorablement la revisió d’ofici
d’unes resolucions administratives relatives al reconeixement de graus personals
consolidats.
e) Dictamen 287/13, de 5 de setembre de 2013, en el qual s’informa favorablement sobre
la nul.litat de ple dret de l’article 24 del conveni col.lectiu de l’any 1996, així com l’acord de
la Comissió Paritària de data 30 de juliol de 2002, i de la resolució de la Presidència de
l’EMD de Valldoreix de data 5 de març de 2010, respecte del personal funcionari.
D’acord amb l’article 71 de la llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, la competència per iniciar el procediment de revisió d’ofici d’actes nuls
correspon al mateix òrgan que els ha dictat.
El Ple de la Junta de Veïns és l’òrgan que va aprovar el Conveni de 1996. Tanmateix, la ratificació
dels acords adoptats per la Comissió Paritària i l’Acord de 5 de març de 2010, que també són
objecte de revisió, no va ser adoptada pel Ple de la Junta de Veïns, sinó pel President.
La legislació de règim local distribueix les competències entre el President i el Ple seguint el model
municipal, S’ha de tenir en compte el caràcter normatiu de l’objecte de revisió. La normativa ad
extra correspon sempre al Ple. En el cas de normativa organitzativa, només excepcionalment, en
desplegament de normes del Ple, pot exercir-ne la potestat el President. La Comissió Jurídica
Assessora s’ha pronunciat sobre això en el Dictamen 42/12. Essent la competència del Ple, també
ho és per la revisió d’ofici. En els dictàmens 153/11 i 42/12, entre d’altres, la Comissió Jurídica
Assessora s’ha pronunciat en el sentit que si un òrgan és competent per aprovar un acte o una
disposició, ho és també per a incoar la revisió d’ofici d’un acte o disposició adoptat per qui no tenia
la competència.
IV.- Efectes de la nul·litat.
La disconformitat a Dret de l’art. 24 del Conveni col·lectiu de 1996 i dels acords de la Comissió
paritària de 30 de juliol de 2002 i resolució de 5 de març de 2010 no comporta que els actes
dictats en execució de les disposicions generals siguin susceptibles d’anul·lació. És conegut que
l’anul·lació d’una disposició general no afecta als actes ferms. D’altra banda, tampoc una eventual
declaració de nul·litat, malgrat tenir efectes “ex tunc” –és a dir, des de què l’acte s’ha dictat-, pot
implicar una retroacció de les prestacions rebudes pel personal de conformitat amb el referit
conveni, acords de la Comissió paritària i resolució de la Presidència de l’EMD. Cal recordar, sense
anar més lluny, que l’art. 106 de la Llei 30/1992, relatiu a la revisió d’ofici, estableix uns
56

límits a la revisió en els termes següents: “les facultats de revisió no poden ser exercides quan,
per prescripció d’accions, pel temps transcorregut o per altres circumstàncies l’exercici d’aquestes
sigui contrari a l’equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis”, redacció que, si bé es
refereix a l’exercici” de la facultat de revisió, sembla que ha de permetre la modulació o
flexibilització dels efectes en funció de la bona fe que hagi pogut concórrer, de si els treballadors
coneixien o no la il·legalitat dels complements de la seva retribució, etc. Aquestes poden ser
circumstàncies a considerar i que la Comissió Jurídica Assessora ha de ponderat per exemple en el
Dictamen 11/09, tal com es recorda en el Dictamen 115/2011.
V.- Procedència de la suspensió cautelar de la resolució de la Presidència de l’EMD de 5
de març de 2010, així com de l’art.24 del Conveni col·lectiu de 1996 i dels acords de 30
de juliol de 2002, pels que s’establir la quantia dels triennis en un 7% del sou, es va
crear un complement d’antiguitat per a cobrir la diferència entre la quantia legal dels
triennis i dit 7% i la resolució de 5 de març de 2010, per la que es crea el complement
personal no absorbible amb l’únic objecte de fer efectiu el pagament de l’anterior
“complement d’antiguitat”.
Segons estableix l’art. 104 de la Llei 30/1992, en incoar-se el procediment de revisió d’ofici resulta
procedent acordar la suspensió de l’eficàcia de l’acte o actes sotmesos a revisió.
La seva eficàcia pot comportar perjudicis d’impossible o difícil reparació, cosa que no succeeix en
cas contrari, ja que en tot cas l’eventual lesió dels drets dels empleats municipals és susceptible
d’evaluació econòmica i de reintegrament en el supòsit que no prosperés la revisió.
VI.- Conclusions.
Primera.- A criteri d’aquesta Secretaria-Intervenció, l’art. 24 del Conveni col·lectiu de 1996, així
com els acords de la Comissió Paritària de 30 de juliol de 2002 i la resolució de la Presidència de
l’EMD de 5 de març de 2010 són nuls de ple dret.
Segona.- D’acord amb els arguments esmentats resulta procedent la revisió d’ofici de l’art 24 del
Conveni Col·lectiu de 1996, acords de la Comissió Paritària de 30 de juliol de 2002 i resolució de la
Presidència de l’EMD de 5 de març de 2010, pel que fa al personal laboral, de conformitat amb
l’art. 62.1.b) i 1.f) de la Llei 30/1992, ja que lesionen la competència d’altres administracions
públiques i són contràries a l’ordenament jurídic i també de conformitat amb l’art. 62.2 de la
mateixa Llei 30/1992, atès el caràcter de disposició general del Conveni, acords i resolució abans
esmentades
al
contravenir
les
Lleis esmentades i la lesió del principi de reserva de
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llei. La doctrina de la Comissió Jurídica Assessora confirma la viabilitat d’aquesta forma de revisió.
En el procediment corresponent caldrà donar audiència a les persones interessades i a la Comissió
Paritària.
La revisió d’ofici no afecta als actes ferms dictats en execució dels actes sotmesos a revisió i pot
resultar contrària a l’equitat i a la bona fe negocial estendre els seus efectes als actes que no
hagin guanyat fermesa.
Tercera.- Procedeix també la suspensió dels efectes o executivitat de la resolució de 5 de març
de 2010 de creació del complement personal no absorbible.”
Atès l’informe jurídic del servei d’assistència de la Diputació de Barcelona, en relació amb el
complement personal no absorbible del personal laboral de l’EMD de Valldoreix, de data 26 de
gener de 2016, en el sentit que s’ha d’incoar la revisió d’ofici per ser un acord nul de ple dret.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
INCOAR un expedient de Revisió d’ofici de l’article 24 del Conveni Col.lectiu de l’any 1996, dels
acords de la Comissió Paritària de data 30 de juliol de 2002 i resolució de la Presidència de l’EMD
de data 5 de març de 2010 de conformitat amb l’article 62.1b) i 1.f) de la Llei 30/1992, respecte al
personal laboral de l’EMD de Valldoreix.
OBRIR un període d’audiència de 15 dies als representants de la Comissió Paritària, així com a les
29 treballadors laborals afectats, perquè puguin al.legar allò que estimin convenient.
SOTMETRE l’expedient a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.
SUSPENDRE els efectes de la resolució de data 5 de març de 2010 de creació del complement
personal no absorbible, i suspendre el pagament de les quantitats corresponents a aquest
complement en la propera nòmina del mes d’abril de 2016, de conformitat amb l’article 104 de la
llei 30/92.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Això és una cosa que ve de molt lluny, com veuen el
conveni col·lectiu es va fer el 1996, tant pel personal laboral com pel funcionari, hi ha una
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resolució de presidència de 5 de març en què uns triennis –si ho dic malament la senyora
Secretària ja ens ho dirà-, que es cobrarven des de l’any 2002, de manera irregular, aquests
triennis que eren per antiguitat es van convertir en un complement personal no absorbible, i tal
com han anat canviant les lleis, es van donar compte que aquests complement que es cobrava era
nul de ple dret. Hi ha unes condicions jurídiques respecte el complement que percep el personal
que demostra que hi ha un desajust enorme. O sigui a partir de l’ay 2010 els nous triennis s’han
aplicat segons allò establert en les lleis dels pressupostos però l’increment dels triennis anteriors
s’ha congelat en un complement anomenat complement personal no absorbible que és el que
estem parlant ara. El 2011 aquest complement que el tenien tant el personal laboral com
funcionari, ja va haver-hi una sentència, es va portar a la Comissió jurídica assessora, i els
funcionaris no el perceben des del 2011, des de llavors, cada vegada que es signen les nòmines hi
ha uns reparaments de la Secretària-interventora a totes les nòmines, referent al seu informe. Els
informes que s’han demanat coincideixen en què no és correcte cobrar aquest complement. S’ha
demanat un assessorament de la Diputació de Barcelona que diu el mateix. Lleigeix les
conclusions de la proposta d’acord.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Això ja ho vam parlar fa temps, entenc que les coses segueixen
el seu ritme i el seu camí. Jo quan vaig començar a fer de Vocal una de les coses que em van dir
en el meu partit va ser: tu no votis en contra del que diu la secretària municipal, en aquest cas la
Secretària-interventora. Jo avui em saltaré això, perquè per sort o per desgràcia jo sóc sindicalista,
i la part de dret que afecta al personal –no al laboral- sinó els funcionaris la desconec, però el que
si que tinc clar és que el personal laboral es basa amb l’Estatut dels Treballadors i dins de l’Estatut
dels Treballadors hi ha una màxima que són els drets adquirits queden com a drets adquirits, i el
que estem fent aquí és treure’ls un complement que està definit com a complement no absorbible
i el que estem fent és absorbir-lo. Per tant jo segueixo defensant que no ho hauríem de fer,
entenc que amb aquesta actuació ja es veurà com acaba la cosa, tot apunta que se’ls acabarà
treient. És curiós que hi hagi un informe de la Diputació de Barcelona quan aquest problema el va
tenir la Diputació de Barcelona i el seu comitè d’empresa va acabar defensant una posició que va
acabar guanyant, amb lo que la Diputació de Barcelona, el seu personal laboral, té això resolt i
se’ls hi paga, juraria que l’Ajuntament de Sant Cugat també té això acordat i se’ls hi paga, i la
única demanda és que hi hagi un acord de ple que acabi definint això. Jo també entenc que
evidentment ella fa la feina que fa, i que diu jo no em picaré els dits pensant-me que jo puc rebre,
i evidentment l’equip de govern fa el mateix i diu no seré jo qui em piqui els dits, i per a que ningú
es piqui els dits, al final són els treballadors que perden un complement. No seré jo qui votaré a
favor d’això.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Entenc

la seva postura, ens agradaria que això arribés a
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una solució favorable als treballadors de la casa, tot això ho hem parlat en paritària, la pena és
que en el seu dia no s’hagués fet, potser hi hagués hagut alguna solució, cosa que desconec ni
podem solucionar el que està fet o no està fet abans. Quan la Diputació va fer això crec que va
ser abans del 2011 i estem parlant del 2010 que és quan es podia fer. Amb les noves lleis, amb el
seguiment que s’està fent i sobretot al ser una EMD, crec que lo millor que podem fer és el que
estem fent ara. I també és diferent parlar des de l’oposició quan es pot arreglar i més mirant pels
treballadors –que repeteixo ja ens agradaria-, que quan tens una responsabilitat i qui signa les
nòmines és la Secretària-interventora, hi ha un Tresorer i un President que també tenen una
responsabilitat molt gran no poder-ho fer bé.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo m’abstindré en aquests acords, primer perquè trobo que
és injust, és molt injust perquè deixaran de rebre uns diners que necessiten. També entenc la
vostra posició que no us queda més remei que fer el que feu; però com diu vostè des d’aquí és
més fàcil estar en contra de coses que potser no tindríem que posar-nos. Però és una injustícia.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 5 (CiU-Actuem,)
Vots en contra: 3 (CUP-PC, ERC-MES)
Abstencions: 1 (Ciutadans)

14.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 19 REGULADORA DE LA GESTIÓ,
L’ADMINISTRACIÓ I RECAPTACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS.
Vist la situació econòmica actual de l’economia en general i la possibilitat que els contribuents de
Valldoreix puguin gaudir d’una millor facilitat en el compliment de les seves obligacions tributàries,
es veu necessari instaurar un tràmit nou, a on el pagament dels deutes tributaris i altres de dret
públic, la titularitat dels quals corresponen a l’EMD de Valldoreix, puguin ser fraccionats en
qualsevol moment, tan en període voluntari com en període executiu, quan la situació econòmica
financera del contribuent li impedeixi transitòriament fer-ne el pagament.
El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
60

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2016 i la modificació de
l’Ordenança Fiscal número 19 GENERAL REGULADORA DE LA GESTIÓ, ADMINISTRACIÓ I
RECAPTACIÓ TRIBUTÀRIA.
Es proposta afegir un article 15È, amb el següent contingut;
Article 15.- Ajornaments i fraccionaments
1.
Quan s’hagi delegat la recaptació dels ingressos en la Diputació de Barcelona la concessió i
denegació dels ajornaments i fraccionaments correspondrà a l’ORGT qui actuarà segons allò
previst a la seva Ordenança General. Si s’hagués de resoldre amb altres criteris, respecte a
terminis dels ajornaments i fraccionaments, o exigibilitat de garanties, caldrà l’expressa
autorització de l’EMD de Valldoreix.
2.
Per a supòsits diferents dels referits al punt anterior, correspondrà la resolució de la
sol·licitud al President o òrgan en qui delegui .
3.
No podran ser objecte d’ajornament o fraccionament els deutes tributaris: - Que es realitzin
mitjançant efectes timbrats. - En el cas de concurs de l’obligat tributari, no es podran ajornar o
fraccionar els deutes que, d’acord amb la legislació concursal, tinguin la consideració de crèdits
contra la massa.
4.
En els casos i forma que determini el Reglament general de recaptació, l'Administració
municipal podrà ajornar o fraccionar el pagament dels deutes tributaris, sempre que la situació
economicofinancera del deutor li impedeixi, transitòriament, atendre'n el pagament en el
corresponent termini. Com a norma general, els terminis màxims de fraccionament seran els
següents:
a) Deutes d'import inferior a 1.500 euros, fins a 18 mesos
b) Deutes d'import superior a 1.500 euros i inferiors a 5.000 euros, fins a 36 mesos
c) Deutes d'import superior a 5.000 euros, fins a 60 mesos, sempre que les quotes
mensuals resultants no siguin inferiors a 60 euros Excepcionalment, es podran concedir
fraccionaments per terminis superiors als indicats anteriorment mitjançant acord municipal
justificatiu.
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5.
L'ajornament o fraccionament del deute podrà tenir lloc, desprès de la sol·licitud prèvia de
l'interessat, tant en període voluntari com en període executiu.
6.
Les quantitats ajornades, exclòs el recàrrec de constrenyiment, acreditaran interessos de
demora.
7.
Les sol·licituds d'ajornament dels deutes que es trobin en període voluntari de pagament
s'hauran de presentar dins dels terminis establerts per a l'ingrés. Si es troben en període executiu,
les sol·licituds es podran presentar en qualsevol moment anterior a l'acord d'alienació dels béns
embargats.
Les sol·licituds d'ajornament o fraccionament hauran de contenir, a més de les dades
d'identificació del sol·licitant, la identificació dels deutes, causes que motiven la sol·licitud
d'ajornament, terminis i condicions que se sol·licitin i garantia que s'ofereix. A les sol·licituds
d'ajornament s'haurà d'acompanyar el compromís irrevocable d'aval solidari d'entitat de crèdit o
societat de garantia recíproca. Si se sol·licita l'admissió de garantia que no consisteixi en aquest
aval s'haurà d'aportar la documentació següent:
a) Declaració responsable de la impossibilitat d'obtenir aquest aval.
b) Valoració dels béns oferts en garantia.
c) Balanç i compte de resultats de l'últim exercici i informe d'auditoria, si existeix.
Si se sol·licita exempció total o parcial de garantia, la documentació a aportar serà:
a) Declaració responsable manifestant manca de béns o no posseir-ne altres que els oferts
en garantia.
b) Balanç i compte de resultats dels tres últims anys i informe d'auditoria si existeix.
c) Pla de viabilitat i qualsevol altra informació amb transcendència economicofinancera
patrimonial que s'estimi pertinent i que justifiqui la possibilitat de complir l'ajornament
sol·licitat. Quan la sol·licitud es presenti en període voluntari de pagament, si en
finalitzar aquest termini està pendent de resolució, no s'expedirà certificació de
descobert o providència de constrenyiment.
Si s'ha presentat en període executiu, sense perjudici de la no suspensió del procediment, es
podran paralitzar les actuacions d'alienació dels béns embargats fins a la resolució de
l'ajornament.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits o no s'acompanyen els documents esmentats, l'òrgan
competent per a la tramitació requerirà al sol·licitant perquè, en un termini de deu dies,
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esmeni la falta o acompanyi els documents, amb indicació que si no es fa així se'l tindrà per
desistit de la seva sol·licitud i aquesta s'arxivarà sense més tràmits. Si la sol·licitud s'ha presentat
dins del termini voluntari d'ingrés s'advertirà a més que si dins del termini d'ingrés no s'ha fet el
pagament o aportat els documents assenyalats, el deute s'exigirà per via de constrenyiment.
8.
Els deutes ajornats s'hauran de garantir en els termes previstos a la normativa recaptatòria.
No s'exigirà constitució de garantia quan l'import del principal de l'expedient sigui inferior a 30.000
euros i els terminis proposats són inferiors a 60 mesos. Com a regla general s'haurà d'oferir
garantia en forma d'aval solidari d'entitat de crèdit o societat de garantia recíproca, acompanyant
a la sol·licitud el corresponent compromís exprés i irrevocable de l'entitat de formalitzar l'aval
necessari si es concedeix l'ajornament. Quan es justifiqui que no és possible obtenir aquest aval, o
que amb això es compromet seriosament la viabilitat d'una empresa, es podrà admetre alguna de
les següents garanties:
a) Hipoteca immobiliària
b) Hipoteca mobiliària
c) Penyora amb o sense desplaçament
d) Fiança personal i solidària
e) Qualsevol altra que s'estimi suficient La garantia haurà de cobrir l'import del principal del deute
i dels interessos de demora que acrediti l'ajornament, més un 25% de la suma d'ambdues
partides; haurà de ser per un termini que excedeixi almenys en sis mesos al venciment del termini
o terminis garantits i s'haurà de formalitzar en el termini dels 30 dies següents al de la notificació
de l'acord de la concessió, que estarà condicionat a la seva presentació. Transcorregut aquest
termini sense formalitzar la garantia quedarà sense efectes l'acord de concessió i s'exigirà per via
de constrenyiment el deute amb el recàrrec i interessos si ha finalitzat el període voluntari de
pagament. Si l'ajornament s'ha sol·licitat en període executiu, es continuarà el procediment de
constrenyiment
9.
Quan el deutor estigui mancat de mitjans suficients per garantir el deute i l'execució del
seu patrimoni pugui afectar el manteniment de la capacitat productiva i del nivell d'ús de l'activitat
econòmica o pugui produir deterioracions greus en els interessos de la hisenda municipal, es
podrà dispensar totalment o parcialment la prestació de garanties. 10. La resolució de
l'ajornament haurà d'adoptar-se en el termini de set mesos a comptar des del dia en què la
sol·licitud d'ajornament va tenir entrada en el registre de l’EMD de Valldoreix. Transcorregut
aquest termini es podrà entendre desestimada per silenci administratiu.
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC els acords

precedents durant trenta dies, comptats a partir
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de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els
interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i/o al·legacions que
considerin oportunes. Transcorregut el període indicat, sense haver-se'n formulat cap, els acords
provisionals adoptats restaran aprovats definitivament sense necessitat d’adopció de nou accord.
TERCER.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i al portal de transparència el text de les
Ordenança aprovada definitivament, la qual entrarà en vigor a l’endemà de la seva publicació.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Presenta el punt llegint la proposta d’acord.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (CiU-Actuem, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra:
Abstencions: 2 (CUP-PC)
15.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM 10
REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS.
Atesa la proposta de la tècnica de cultura i joventut i el Vocal de Cultura, d’incloure en l’Ordenança núm 10
reguladora dels preus públics, en l’annex 4, els preus públics pel cicle de Concerts al Castell de Canals.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD
PRIMER.- MODIFICAR l’Ordenança núm 10 reguladora dels preus públics amb la inclusió dels següents
preus públics pel cicle de Concerts al Castell de Canals en l’Annex 4 titulat “Preus públics aplicables a la
programació estable de cultura”, el qual quedarà redactat de la següent manera:
ANNEX 4. PREUS PÚBLICS APLICABLES A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE CULTURA
Espectacles familiars (espectacles de diversos tipus dirigits a famílies): 2,00€
Espectacles de caixet fins a 6.000€: 5,00€
Espectacles de caixet de 6.001€ en endavant: 10,00€
Per cada concert del cicle de Concerts del Castell de Canals: 10,00€
Per abonament de 4 concerts del cicle de Concerts del Castell de Canals: 30€
Per abonament de 5 concerts del cicle de Concerts del Castell de Canals: 40€
S’aplicarà un 50% de descompte als joves de fins64a 29 anys inclosos

Els menors de 2 anys no paguen entrada
Alguns espectacles puntualment podran ser gratuïts
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC els acords precedents durant trenta dies, comptats a partir de la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els interessats
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i/o al·legacions que considerin oportunes.
Transcorregut el període indicat, sense haver-se'n formulat cap, els acords provisionals adoptats restaran
aprovats definitivament sense necessitat d’adopció de nou acord.
TERCER.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text de la Ordenança Fiscal aprovada.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Presenta el punt llegint la proposta d’acord.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Una pregunta, quan diu, senyor Castelló, espectacles
familiars a 2€, significa que són per famílies nombroses? Perquè no he vist en cap moment per
famílies nombroses, potser ja no en queden gaires, però alguna hi haurà.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Aquests espectacles familiars que es refereixen i estan aquí,
no és al Castell de Canals, evidentment, sinó que els espectacles familiars es refereix a aquells que
fem per criatures i tot això, i no tenim contemplat famílies nombroses. Pensem que 2€ és molt
poca cosa. A la Nau de Cultura, per exemple, els pallassos i altres espectacles. Tot lo demés es
referia al Castell de Canals.
SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Un apunt molt simple. Nosaltres som nous,
l’any passat se’ns va oferir anar a un concert, i jo el que demanaria perquè nosaltres, des del
nostre grup estem en contra dels privilegis dels polítics, és que tothom pagui, nosaltres i tothom.
Si nosaltres hi anem, paguem, com tothom. Simplement això.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Estic totalment d’acord, si vostès volen pagar, doncs paguin.
Nosaltres els hem convidat al primer i segon concert, crec que hi hem anat tots, perquè eren uns
concerts promocionals, per veure com funcionava això, experimentals. Ara la cosa funciona i no hi
ha cap inconvenient, jo els seguiré convidant i si vostè em diu que no vol tenir aquests privilegis,
ja el faré passar per taquilla. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
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Vots a favor: 7 (CiU-Actuem, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra:
Abstencions: 2 (CUP-PC)

16.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER MIQUEL DIEZ FOLCH
CONTRA L’ACORD D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL I RELACIÓ DE LLOCS
DE TREBALL.
Vist el Recurs de Reposició interposat pel Sr. Miquel Diez Folch contra l’acord plenari de data 21 de
gener de 2016, del Ple de la Junta de Veïns, d’aprovació de la plantilla de personal i la relació de
llocs de treball.
Vist el següent informe-proposta de resolució, de data 7 de març de 2016, redactada pel lletrat
Pere-Joan Torrent Ribert:
“1.- ANTECEDENTS
1.1.- El Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, en data 19 de novembre de 2015, va
aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l’any 2016, les bases d’execució, la plantilla de
personal i la relació de llocs de treball.
1.2.- L’expedient va ser exposat al públic mitjançant edicte insert en el BOPB de data 26 de
novembre de 2015 i al tauler d’edictes de l’EMD, pel termini de quinze dies.
1.3.- Durant el període d’exposició públic, el Sr. Miquel Díez Folch, funcionari municipal, amb data
15 de desembre de 2015, va presentar al·legacions a la modificació de la plantilla i de la relació
de llocs de treball per a l’any 2016.
1.4.- El Ple de la Junta de Veïns de l’EMD, en sessió de 21 de gener de 2016, va prendre un acord,
en la part dispositiva del qual es diu:

“Primer.- Desestimar totes les al·legacions i suggeriment presentats per Miquel Díez Folch,
excepte la setzena que s’estima, de conformitat amb les motivacions de la part expositiva d’aquest
acord.
Tercer.- APROVAR definitivament la plantilla pressupostària de personal d’aquesta Entitat
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, que comprèn tots els llocs de treball amb les seves
retribucions, contemplats en la Relació de Llocs de Treball la qual va annex a la mateixa.
Quart.- MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball i l’Organigrama per adaptar-lo a les
modificacions de la plantilla de personal per l’any 2016, d’acord amb la memòria que
s’acompanya.”
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1.5.- Amb data 22 de gener de 2016, el referit Acord Plenari va ser notificat al Sr. Miquel Díez
Folch. Amb data 22 de febrer de 2016, el Sr. Miquel Díez Folch ha interposat un recurs de
reposició contra l’Acord Plenari de 21 de gener de 2016, que va desestimar les seves al·legacions,
a excepció de la setzena. L’escrit del recurs finalitza amb la següent petició:

1.6.Amb
data 23 de febrer de 2016, el Sr. President de l’EMD demana al lletrat Sr. Pere-Joan Torrent i
Ribert un Informe Proposta per a respondre al recurs de reposició del Sr. Miquel Díez Folch.
2.- FONAMENTS DE DRET
2.1.- Anàlisi de les quatre primeres al·legacions.
Les primeres quatre al·legacions diuen textualment el següent:
PRIMERA. Supressió innecessària de la menció expressa de funcions bàsiques d’urbanisme en el
lloc d’Arquitecte/a municipal 1 (fitxa SSTT24).
SEGONA.- Adscripció de noves funcions de gestió de la mobilitat i el transport públic al lloc base
d’Arquitecte/a municipal 1 anteriorment adscrites al lloc de comandament de Cap d’Urbanisme i
Mobilitat.
TERCERA.- Adscripció de la nova funció de gestió de Can Monmany al lloc base d’Arquitecte/a
municipal 1 (fitxa SSTT24), quan és pròpia d’un lloc singular (fitxes SSTT26, SSTT27, o SSTT29).
QUARTA.- En el nou Organigrama no es reconeix el servei de Projectes i Obres i no hi ha una
adscripció clara de la responsabilitat d’aquest servei en la fitxa del lloc de treball que correspongui
(en la denominació i en l’objectiu fonamental o missió)
En general, sobre aquestes quatre al·legacions cal dir que no es fonamenten en cap il·legalitat. El
recurrent al·lega motius d’oportunitat, i considera que segons el seu criteri hagués estat millor una
organització que ell proposa.
Al respecte cal recordar el que va establir l’Acord Plenari que ell impugna en la contestació a la
seva primera al·legació durant la informació pública:

L’article 4 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local,
estableix que en l’esfera de les seves competències correspon a tots els municipis, províncies i illes
la potestat d’auto-organització.
L’article 83 de la llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que el President d’una
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entitat municipal descentralitzada té les mateixes atribucions que corresponen a un Alcalde; i la
Junta de Veïns les mateixes atribucions que corresponen al Ple, dins de l’àmbit de les seves
competències.
Per tant, la potestat d’organització en l’esfera de les seves competències la té l’EMD que
consultarà amb qui cregui convenient, i no ha considerat convenient consultar amb el peticionari,
sinó que ho ha negociat a la Comissió de Valoració on participen els representants dels
treballadors; així com s’ha informat a la Comissió Paritària formada també pels representants dels
treballadors.
En definitiva, l’EMD té una capacitat d’autoorganització interna en relació als serveis que presta, i
amb els mitjans personals de què disposa. I sempre que no infringeixi la legislació vigent, aquesta
capacitat de autoorganització és legal, sense incorre en arbitrarietat. En cap de les quatre
al·legacions efectuades pel recurrent, hi figura una prova de què s’hagi infringit una norma legal,
o que la modificació de la plantilla sigui arbitrària. Simplement ell considera que es podria haver
fet d’una manera.
2.1.1.- PRIMERA. Supressió innecessària de la menció expressa d’algunes funcions
bàsiques d’urbanisme en el lloc d’Arquitecte/a municipal 1 (fitxa SSTT24).
Manifesta el recurrent que “constata que s’han suprimit les funcions relatives a la redacció
d’informes en temes de l’àrea d’urbanisme i l’assessorament de la Corporació en aquest sentit, i
que eren funcions bàsiques del lloc d’Arquitecte/a municipal que vinc ocupant”.
Està clar que la Corporació, al crear un nou lloc de treball d’arquitecte/a, pot decidir quines seran
les funcions que han de correspondre a cadascun dels dos llocs de treball. I això és el que ha fet
l’acord recorregut, sense que es pugui intuir ni el més mínim indici d’il·legalitat ni de arbitrarietat.
En conseqüència procedeix desestimar la 1ª al·legació.
2.1.2.- SEGONA.- Adscripció de noves funcions de gestió de la mobilitat i el transport
públic al lloc base d’Arquitecte/a municipal 1 anteriorment adscrites al lloc de
comandament de Cap d’Urbanisme i Mobilitat.
El recurrent afirma que no procedeix l’adscripció de les noves funcions de gestió de la mobilitat i el
transport públic al lloc base d’Arquitecte/a municipal 1. El motiu que dona per a fer aquesta
afirmació és el següent:

Aquest no és cap motiu vàlid. La plaça que va obtenir per concurs i manté en l’actualitat és la
d’arquitecte, i les funcions que figuraven en aquesta plaça en el moment d’obtenir-la poden ser
modificades, sempre que es corresponguin amb la titulació i categoria de la plaça i del lloc de
treball d’arquitecte.
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Tal com es va dir en l’acord recorregut, per a un arquitecte no es necessària una formació
específica com a tècnic de mobilitat, ni afegir en els requisits de la seva provisió la formació
específica de planificació i gestió de mobilitat local. I està clar que en molts municipis petits i
mitjans, l’arquitecte municipal, que és responsable de l’urbanisme i de la viabilitat,
té
encomanades les funcions de gestió de la mobilitat i el transport públic, funcions que ni es
desdiuen dels estudis d’arquitecte, ni de la seva categoria professional.
En conseqüència procedeix desestimar la 2ª al·legació.
2.1.3.- TERCERA.- Adscripció de la nova funció de gestió de Can Monmany al lloc base
d’Arquitecte/a municipal 1 (fitxa SSTT24), quan és pròpia d’un lloc singular (fitxes
SSTT26, SSTT27, o SSTT29).
No es comprèn aquesta al·legació, tota vegada que la masia de Can Monmany és una joia de
l’arquitectura rural de Catalunya, i per tant és quelcom totalment vinculat a la funció de
l’arquitecte municipal. L’adscripció de la funció a un dels dos llocs de treball d’arquitecte, és
quelcom discrecional i que pertany a la capacitat d’organització de la Corporació.
En conseqüència procedeix desestimar la 3ª al·legació.
2.1.4.- QUARTA.- En el nou Organigrama no es reconeix el servei de Projectes i Obres i
no hi ha una adscripció clara de la responsabilitat d’aquest servei en la fitxa del lloc de
treball que correspongui (en la denominació i en l’objectiu fonamental o missió)
Tal com es diu en l’acord impugnat, en resposta a l’al·legació tercera que el recurrent va efectuar
a l’aprovació inicial del pressupost i de la plantilla, les funcions de projectes i obres estan previstes
a la fitxa de l’Arquitecte 1, que és el qui té la jornada completa: en concret en les funcions de
“Gestió i tramitació d’obres i projectes de primera instal·lació (plecs, contractació i seguiment
d’obra)”. En el que es va dir en resposta a la seva al·legació novena, s’ha de considerar supeditat
al que s’acaba de dir.
En conseqüència procedeix desestimar la 4ª al·legació.
2.2.- Anàlisi de la cinquena al·legació.
En l’al·legació cinquena, el recurrent manifesta que s’ha restringit de manera injustificada la seva
possibilitat de promoció interna al no poder accedir al lloc de treball de Cap de Planejament i
Sostenibilitat, lloc al qual no es podrà presentar sinó disposa de la titulació requerida de Tècnic
superior en prevenció de riscos laborals, especialitat seguretat en el treball.
Al respecte cal dir el següent:
2.2.1.- En realitat no es limita la seva possibilitat de promoció interna, ja que l’obtenció d’aquesta
titulació de tècnic superior en prevenció de riscos laborals es pot obtenir amb molta facilitat, i més
per a un arquitecte amb molts anys d’experiència.
2.2.2.- Tanmateix és cert que exigir aquesta titulació per a ocupar aquest lloc de treball, no està
degudament justificat, tota vegada que qualsevol arquitecte o enginyer pot desenvolupar les
tasques de prevenció de riscos laborals. No es pot posar en dubte que l’arquitecte o enginyer
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que tingui aquesta titulació estarà més capacitat per a dur a terme aquesta funció de prevenció de
riscos laborals.
2.2.3.- Per aquest motiu considerem que és aconsellable que la titulació de Tècnic superior en
prevenció de riscos laborals, especialitat seguretat en el treball, figuri com a mèrit per a ocupar el
lloc de treball de Cap de Planejament i Sostenibilitat, però que no sigui un requisit essencial o una
exigència.
En conseqüència procedeix estimar la cinquena al·legació, en el sentit de que la titulació referida
no sigui una exigència sinó un mèrit a valorar en el moment de la provisió del referit lloc de
treball.
2.3.- Anàlisi de la sisena al·legació.
2.3.1.- El recurrent manifesta en la sisena al·legació la seva disconformitat amb la valoració dels
llocs de treball d’Arquitecte Municipal 1 i Cap de Mobilitat i Llicències, per no ajustar-se al Manuel
de Valoració de Llocs de Treball. Destina a aquesta al·legació la part més important del recurs,
exactament 4 pàgines.
2.3.2.- En la contestació a la seva al·legació quinzena de les efectuades a l’aprovació inicial del
pressupost i de la plantilla i llocs de treball, el Ple de l’EMD va manifestar el següent:

“Les valoracions d’aquests 4 llocs de treball s’han fet a proposta de la tècnica de Recursos Humans
, en informe de data 12 de novembre de 2015, i ha estat ratificada per la Comissió de Valoracions,
de data 17 de novembre de 2015, Comissió formada pels representants de la Corporació,
representants dels treballadors, la secretària-interventora i la tècnica de recursos humans, amb el
següent resultat:
La valoració de l’Arquitecte/a 1 és exactament la mateixa que es va aprovar en la Valoració de
llocs de treball de l’any 2008.
La valoració de l’Arquitecte/a 2 s’ha fet exactament la mateixa que l’Arquitecte 1, però
proporcional a la dedicació de 24 hores que té la plaça.
La valoració del Cap de Mobilitat i Llicències és exactament la mateixa valoració que el Cap
d’Urbanisme i Mobilitat, perquè s’ha considerat que s’equiparava en tots els paràmetres del
manual de valoracions.
De la mateixa manera s’ha fet la valoració del Cap de Planejament i Sostenibilitat, però
proporcional a la dedicació de 24 hores que té el lloc de treball.
Per altra banda, no és el propi interessat el qui hauria de auto-valorar-se de nou el seu lloc de
treball, i incrementar-lo respecte allò establert actualment, perquè no s’han incrementat cap dels
paràmetres: ni les competències, ni la solució dels problemes, ni la responsabilitat, ni la penalitat,
ni els riscos possibles.”
2.3.3.- Cal dir que per molt que ho hagi intentat, el recurrent no ha desvirtuat la resposta a la
seva al·legació quinzena, que està llargament i suficientment motivada en l’Acord Plenari que va
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aprovar la Plantilla i la Relació de Llocs de Treball.
2.3.4.- El recurrent al·lega que les funcions bàsiques del lloc d’Arquitecte/a 1
no són les
mateixes que les que figuraven en els anteriors llocs de treball i que es van valorar a l’any 2008. Al
respecte cal dir que poden no ser les mateixes de forma idèntica, però això no vol dir que siguin
de més responsabilitat. Per una altra banda, no se li dóna al nou lloc de treball majors funcions de
comandament que les que tenia abans.
2.3.5.- També al·lega que s’han incorporat funcions noves. Però cal advertir que la incorporació de
funcions noves no significa que el funcionari haurà de dedicar més dedicació al treball, ja que
l’horari no es modifica.
2.3.6.- Tampoc es pot acceptar l’afirmació que el recurrent efectua en l’últim paràgraf de la pàgina
9 del seu escrit, quan afirma que el seu escrit d’al·legacions era una impugnació indirecta de l’Acta
de la Comissió de Valoracions de Llocs de Treball. Aquesta figura de la impugnació indirecta tan
sols existeix quan aquell que impugna un acte administratiu en concret, impugna a la vegada una
disposició de tipus general. I aquest no és el cas. El recurrent va fer simplement unes al·legacions
a l’aprovació inicial de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball de l’EMD de Valldoreix,
i les al·legacions varen ser resoltes pel Ple, òrgan a qui corresponia fer-ho.
2.3.7.- També procedeix desestimar la petició del recurrent de què les seves al·legacions siguin
valorades tècnicament per la Comissió de Valoració de Llocs de Treball, ja que aquesta valoració ja
es va fer per la referida Comissió. “

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD
Primer.- Estimar l’al·legació cinquena, en els termes que figuren en el fonament de dret segon
d’aquesta resolució, del recurs de reposició interposat pel Sr. Miquel Díez Folch, funcionari
d’aquesta EMD, contra l’Acord Plenari de 21 de gener de 2016, que va desestimar les seves
al·legacions, a excepció de la setzena, relatiu a l’aprovació de la Plantilla i la Relació de Llocs de
Treball de l’EMD de Valldoreix. I per tant, decidir que la titulació de Tècnic Superior en prevenció
de riscos laborals, especialitat seguretat en el treball, figuri com a mèrit per a ocupar el lloc de
treball de Cap de Planejament i Sostenibilitat, però que no sigui un requisit essencial o una
exigència.
Segon.- Desestimar la resta de les al·legacions.
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Tercer.- Notificar el present acord al Sr. Miquel Díez Folch, fent-li saber que si vol impugnar la
present resolució que afecta a l’aprovació definitiva de la Plantilla de la Corporació i la Relació de
llocs de treball, i que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós
administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de dos
mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Llegeix la proposta d’acord.
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Ja els vam dir el que
pensavem, ja en l’anterior ple, vam dir el que dèiem, però pensó que ens hem de reiterar perquè
ens esteu colant un gol. Si el senyor jurista que els demana l’informe diu que la titulació no és
necessària que figuri com a mèrit per la plaça, això sortia del concurs que vostès van publicar i
que deu estar en “stand by”, sortia en el concurs i en el concurs si que em van dir que allà
figurava i si que quedaba la necessitat d’aquesta titulació –totalment innecessària- i ara el que em
diuen és que una vegada aquesta persona estigui dintre, per ocupar el càrrec de responsable de
planejament i urbanisme, no farà falta aquest requisit, però ja estarà a dintre. Per tant reitero el
que vaig dir en el seu moment i ho sento molt, és així.
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: És que penso que no m’ha entès bé, o jo m’he explicat
malament. Posavem a la plaça que el PRL que és la prevenció de riscos laborals en l’especialitat
del treball, com a requisit per poder accedir a aquest lloc de treball, i la recomanació –que
nosaltres ja teniem el dubte quan es va fer la plaça de posar-ho com a requisit o com a mèrit-, i el
que diu el Sr. Pere Torrent en el seu informe, és que no és correcte posar-lo com a requisit però si
com a mèrit per poder accedir a aquesta plaça, que és diferent.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 5 (CiU-Actuem,)
Vots en contra: 3 (CUP-PC, ERC-MES)
Abstencions: 1 (Ciutadans)
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17.- APROVAR EL LOGOTIP DE L’EMD DE VALLDOREIX I USOS DE LA IMATGE
CORPORATIVA D’AQUESTA EMD.
Atès que l’EMD de Valldoreix ja disposa d’un escut heràldic, inscrit en el Registre dels Ens Locals
de Catalunya, Secció de Símbols, Subsecció d’Escuts, en virtut de la resolució del Director General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya de 22 de juny
de 2004 (GAP/2007/2004; DOGC núm. 4180), que va ser aprovat per aquesta corporació el dia 29
d’abril de 2004, el blasonament del qual és el següent: “Escut caironat: de gules, una vall d’or
amb una faixa ondada d’atzur, sobremuntada d’una domus d’argent oberta.”
Atès que avui en dia la imatge corporativa i la seva sistematització es considera un element clau
en la gestió general de qualsevol organització, i concretament en les seves polítiques de relació i
comunicació amb la ciutadania.
Atès que en els nous marcs de comunicació els escuts heràldics no donen resposta a les
necessitats actuals de les institucions i no es comprenen com la millor alternativa, i que per tant
no transmeten les característiques bàsiques de les administracions enteses com a organitzacions al
servei dels ciutadans, i específicament de les característiques que es volen treballar a l’EMD de
Valldoreix:
 Propera
 De serveis, professional
 Del seu temps
 Que busca donar resposta a les necessitats del territori
Atès que una imatge potent i positiva és una imatge on tothom es pot reconèixer.
Atès que les Normes d’aplicació de la imatge corporativa es constitueixen en un element central,
ja que és la guia en la qual han de basar-se totes les persones que intervenen en el procés de
realització de qualsevol disseny relacionat amb la imatge de la institució. És una manera de fer
que la imatge corporativa s’apliqui de manera coherent.

Vist que l’empresa TEMPTACIONS GRÀFIQUES va realitzar un estudi sobre el logotip resultant de
l’escut oficial de Valldoreix sota els següents paràmetres:
 Desenvolupar una imatge senzilla i simplificada en funció dels trets de l’escut de Valldoreix
 No oblidar que representa a una institució pública
 Desenvolupar una imatge que ens
identifiqui i ens diferenciï
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Vist que la proposta vol diferenciar cromàticament els diferents departaments de l’EMD de
Valldoreix: Presidència, Serveis Territorials, Serveis a les Persones.
Considerat tot l’anterior, la Junta de Veïns adopta el següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR el logotip de l’EMD segons les següents característiques:
Emblema gràfic o logotip basat en l’escut heràldic amb les paraules “Entitat Municipal Valldoreix”,
utilització de la tipografia AGENDA LIGHT, i els següents pantones:

Per a l’emblema gràfic de Presidència PANTONE 201c i BLANC-100% WHITE, per les paraules
“Entitat Municipal Valldoreix” NEGRE-100% BLACK i per la paraula “Presidència” PANTONE 201c

Per a l’emblema gràfic de la resta de serveis PANTONE NEGRE-100% BLACK i BLANC-100%
WHITE i per les paraules “Entitat Municipal Valldoreix” NEGRE-100% BLACK
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SEGON.- Establir els usos de la imatge corporativa d’aquesta EMD
La




imatge gràfica corporativa de l'EMD de Valldoreix consta de:
Emblema gràfic
Escut
Bandera

L’element de la imatge gràfica corporativa que s’ha d’utilitzar normalment és l’emblema gràfic
segons el color corporatiu de cada servei.
Tant l’emblema gràfic, l’escut i la bandera compten amb els elements heràldics característics de
Valldoreix

Cadascun d’aquests elements té unes normes d’aplicació i un colors perfectament definits. Es
recomana, però, a més de seguir les Normes d'aplicació, consultar la seva utilització al
Departament de Comunicació de l'EMD. És una manera de fer que la imatge corporativa s’apliqui
de manera coherent.
Regles d’aplicació:
Unes regles mínimes d'utilització de tots els elements d'imatge corporativa son:
- Cal utilitzar sobretot l'emblema gràfic o logotip, que és un disseny en versió sintètica de l'escut
oficial i incorpora els principals elements en una versió amb una apreciable força gràfica i
modernitat.
- El conjunt de l'emblema gràfic amb la denominació corporativa forma el logotip municipal. El
logotip municipal es presentarà en dos versions segons la situació de la denominació corporativa:
en bandera i centrada; i pot tenir diferents tipus de presentació (positiu, negatiu o perfilat),
segons la seva utilització o ubicació.

Preferent per a documents en color: El símbol de color PANTONE 201c i BLANC-100% WHITE
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Secundària: Només la utilitzarem en aquells casos en què l’espai sigui reduït:

Preferent per a documents en blanc i negre: El símbol de color negre i el logotip en negre

Secundària: Només la utilitzarem en aquells casos en què l’espai sigui reduït:

Quan l’emblema de l'EMD de Valldoreix hagi de conviure amb altres, l'elecció de l'articulació
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horitzontal o vertical es farà sota el criteri de màxima visibilitat.



Quan l'espai sigui horitzontal, es farà servir l'articulació horitzontal.
Quan l'espai sigui quadrat o vertical, es farà servir l'articulació vertical

La ubicació de la simbologia dependrà de la importància del paper de l'EMD en cada comunicació,
però sempre que sigui possible se situarà a l'esquerra.
En les comunicacions i informacions de l’EMD s’intentarà fer prevaler la imatge que suggereixi cada
activitat. Caldrà, doncs unificar les comunicacions que es generen des de l’EMD.

El logotip aplicat als elements publicitaris conjunts:
En tots aquells elements publicitaris en què l’EMD participa com a col·laborador o patrocinador,
conjuntament amb altres entitats, no es preveu ni la mida ni la situació de la identitat visual, però sí
que se n’ha de garantir una bona llegibilitat i la correcta proporció segons la importància del patrocini
respecte dels altres logotips que hi apareguin.
Les diferents vocalies hauran de vetllar per tal que la imatge corporativa tingui la qualitat i la
proporció adequades a la col·laboració. Es podrà utilitzar qualsevol de les versions de la identitat
visual.
- L'escut sols s'utilitzarà per a fins cerimonials molt específics (es necessari sol·licitar autorització
expressa a presidència per a la seva utilització), sempre en color i amb o sense la denominació
corporativa.
- Les proporciones de l'escut i de l’emblema gràfic no es poden distorsionar, ni tampoc els
elements que formen part del conjunt, sigui gràfic o text.

TERCER.- DONAR difusió a la nova imatge corporativa de l’EMD.
QUART.- COMUNICAR aquest acord a tots els serveis d’aquesta EMD i a totes les entitats
registrades al Registre d’Entitats de l’EMD de Valldoreix.

TORN DE PRESENTACIÓ I

INTERVENCIONS
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SR. BERNAT GISBERT RIBA: Aquest punt és l’aprovació del logotip de Valldoreix i resumeix el
punt. Hem volgut que tingui una imatge més propera, pensem que el logo que hi havia ara ja
estaba desfaçat amb els avenços digitals que actualment tenim, volem un logo que sigui proper,
professional, que sigui dels temps que corren ara i que busqui una mica de resposta a les
necessitats del territori. Ens hem assessorat amb l’empresa Tentaciones Gráficas, que va realitzar
un estudi sobre el logotio de l’escut oficial de Valldoreix sota els següents paràmetres. Llegeix la
proposta d’acord.
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Jo no sé a que ve la necessitat
de canviar l’escut, el logotip i el que tenim és aquest i el que proposeu és idèntic. M’agradaria
saber el cost que suposa aquest dissenyador i el cost que suposarà la despesa d’aplicar tots els
logotips als diferents llocs. No ho entenc.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: El cost ara mateix no el tinc però li faré arribar. A part és un tema
de renovació d’imatge, d’impacte, és una cosa que es fa habitualment en el món de la
comunicació, com veuràs que han fet altres empreses, i és una cosa que es recomana de fer.
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: L’EMD no tenia logo, molts ajuntaments ho tenen.
L’ajuntament de Sant Cugat té un escut que és molt complicat i han creat una imatge més
simplicada. Aquesta imatge el que dóna joc, és que pots canviar els colors, etc. Dóna més joc. El
dibuix que veiem de l’Ajuntament de Sant Cugat no és l’escut sinó que és el logo. El que s’ha fet
és crear un logo i l’escut no s’ha tocat. El logo es podrà anar canviant progressivament.
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Senyor Bernat, entenc que hi haurà penjada a la web un llibre
d’estil on es puguin baixar tots els logos, com a la web de qualsevol altra empresa o qualsevol
altre lloc. Apareix? Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (CiU-Actuem, ERC-MES, Ciutadans)
Vots en contra:
Abstencions: 2 (CUP-PC)

18.- MODIFICAR EL MODEL RESUM DE LES DECLARACIONS DE BÉNS PATRIMONIALS
DELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ.
Atès que el Ple de la Junta de Veïns, en sessió

celebrada el dia 14 de maig de 2015, va aprovar
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el model de declaració de béns patrimonials, el model de declaració de causes de possible
incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics i
el quadre resum de les declaracions de béns patrimonials.
Atès que en el quadre resum de les declaracions de béns patrimonials que s’ha de publicar en el
portal de la transparència hi figura el municipi on estan ubicats els béns, i aquesta dada pot
facilitar la identificació dels mateixos.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
Modificar el quadre resum de les declaracions de béns patrimonials suprimint la casella del
municipi on es troben ubicats els béns.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Aquí el que es fa és suprimir la casella del municipi on es
troben ubicats els bens dels vocals.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 8 (CiU-Actuem, CUP-PC, Ciutadans)
Vots en contra:
Abstencions: 1 (ERC-MES)

19.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, MODIFICACIÓ QUE
CONSISTEIX EN L’AMORTITZACIÓ D’UNA PLAÇA D’OFICIAL 1ª JARDINER, I LA
CREACIÓ D’UNA PLAÇA D’OFICIAL 1ª PALETA.
Atès que en la plantilla de personal hi consta una plaça vacant sense dotació pressupostària
d’oficial 1ª de jardiner.
Atès que actualment el servei de jardineria és un servei que està contractat a una empresa
externa.
Atès que està previst que en data 31 de maig de 2016 es produeixi la jubilació d’un peó de la
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brigada que es trobava en contracte de relleu, i per tant també finalitza el contracte del rellevista
que té la categoria d’oficial 1ª paleta.
Atès que la plaça d’oficial 1ª paleta és urgent i necessària, i prioritària perquè sinó la Brigada no
podrà complir amb les seves funcions, de conformitat amb l’informe de l’enginyer municipal de
data 11 de març de 2016.
Atès la proposta/informe de la tècnica de recursos humans i la vocal de recursos humans de data
17 de març de 2016.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
Modificar la plantilla de personal, modificació que consisteix en l’amortització d’una plaça d’oficial
1ª jardiner, i la creació d’una plaça d’oficial 1ª paleta de la Brigada d’Obres Municipal.
Exposar al públic aquest acord mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la província i
el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el quals els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial 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. SUSANA HERRADA CORTÉS: Llegeix la proposta d’acord.

TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, ERC-MES, CUP-PC, Ciutadans)
Vots en contra:
Abstencions:
S’aprova per unanimitat.
20.- NOMENAMENT DE LA VOCAL SUSANA HERRADA CORTÉS COM A REPRESENTANT
DEL CONSELL TERRITORIAL DE LA MOBILITAT EN L’ÀMBIT DEL PLA DE MOBILITAT
URBANA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, per acord del dia 15 de febrer de 2016,
va aprovar la constitució del Consell Territorial de la Mobilitat, com a òrgan de consulta i
participació dels diferents agents representatius dels organismes i les entitats vinculats amb
aquesta matèria i els ciutadans.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
NOMENAR a Susana Herrada Cortés com a representant d’aquesta EMD de Valldoreix al Consell
Territorial de la Mobilitat de Sant Cugat del Vallès.
MANIFESTAR a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, la disconformitat d’aquesta Entitat, en
que l’EMD de Valldoreix figuri en el Reglament del Consell Territorial de la Mobilitat, com una
entitat representant de la ciutadania de Sant Cugat del Vallès, enlloc de figurar com una
administració implicada en el sistema de mobilitat de Sant Cugat del Vallès.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Aquest punt és el nomenament de la senyora
Susana Herrada en el Consell de Mobilitat de Sant Cugat.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Comentar a la senyora Herrada que ens veurem allà
perquè jo seré present com a vocal també del col·lectiu de conductors d’autobusos de Sant Cugat.
Gràcies.

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

21.- APROVACIÓ DEL PAM – QUEDA SOBRE LA TAULA
Atès que el Pla d’Actuació Municipal (PAM) és el document que, recull integrat els objectius
81

prioritaris del govern de l’EMD de Valldoreixd a impulsar durant el període 2015-2019, sent l’eina i
el full de ruta a seguir durant aquesta legislatura.
Atès que l’equip de govern de l’EMD de Valldoreix aposta i apostarà pel consens, pel diàleg, pel
debat, per la implicació dels professionals i la ciutadania.
Atès que s’ha portat a terme un procés de participació intern amb els professionals, l’equip de
govern i l’oposició del consistori així com al ciutadania de Valldoreix.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’Actuació Municipal de Valldoreix per als anys 2015-2019.
SEGON.- Fer difusió del Pla d’Actuació Municipal a tota la ciutadania i associacions, així com fer el
retorn definitiu a totes aquelles persones que així ho van manifestar en el moment que van
participar.
TERCER.- Crear la Comissió de seguiment del Pla d’Actuació Municipal que elaborarà un informe
de seguiment de totes les actuacions trimestralment i que se’n farà difusió a la web de la
Corporació.
QUART.- Acordar fer una Audiència anual per retre comptes amb la ciutadania de l’estat
d’execució del Pla d’Actuació Municipal.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: El punt número 21 és l’aprovació del Pla d’Acció
Municipal. Vist que estem treballant en el decàleg i que falta un Consell de la Vila per poder
consensuar aquest document i vist que hi ha gent que ens demana que ho posposem fins que hi
hagi el decàleg aprovat, deixem el punt sobre la taula. Gràcies.

22.-ACCIÓ DE GOVERN

Es passa al torn de precs i preguntes.
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23.- PRECS I PREGUNTES
A) Preguntes i Precs del grup municipal de la CUP PC per al Ple de la junta de veïns de
31 de març de 2016
1. Sobre l’estat de rieres i torrents.
Arran de la moció que varem consensuar sobre els episodis de contaminació del torrent de
Saladrigues i sobre l’acords:

TERCER.- Que també es procedeixi a adequar les lleres i a netejar de residus sòlids els trams de
la Riera de Can Pagan entre el club de tennis, la part més propera al CEIP Ferran i Clua, el camp
de futbol, i el tram que finalitza al barri de Mas Gener de Mirasol.
QUART.- Que d’acord amb els compromisos de l’Agenda 21 local es realitzin inspeccions a totes
les rieres de Valldoreix per auditar el seu estat i es calendaritzin, si s’escau, les actuacions de
manteniment i neteja pertinents.
Adrecem a l ‘equip de govern la pregunta: quines actuacions s’han pogut fer i quina
planificació hi ha al respecte?
També ens fem reso de les diferents fotografies que ens han arribat del mal estat d’algun
tram de les rieres i sobretot posar de manifest que sota el pont i al costat del club de
tennis, a la riera de can Pagan hem detectat un sobre eiximent d’ aigües grises i una
acumulació d’aquesta aigua bruta empantanada, pel que demanem s’actui al respecte.

2. Sobre l’equipament de l’antic garden.
Arran de la moció aprovada sobre la creació d’un pla d’equipaments per a Valldoreix, i
sobre l’acord 5é que es va treure del redactat final per l’aprovació de la moció i que deia:

“Que el nou equipament adquirit per l’EMD que està situat al costat de l’escola de música de
Valldoreix sigui utilitzat de manera immediata i provisional per poder fer diferents tipus d’actes i
activitats, per part de les entitats i per part de l’EMD fins que no tingui un projecte que li doni una
utilitat definitiva.”
Davant l’argument raonat esgrimit pel president de que no podien saber l’estat de la finca
per atorgar-li una llicència d’activitats, i davant la nostre petició de que algun tècnic
municipal redactés un informe sobre
l’estat de la construcció i sobre la possibilitat de
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fer ne ús aquest mateix any, el Sr. Puig va verbalitzar que ho sol.licitaria, pel que voldríem
tenir accés a quest informe per poder valorar conjuntament les conclusions a que puguem
arribar.

B) Preguntes del grup de Ciutadans al Ple de la Junta de Veïns del dia 31 de març de
2016.
1.- Pregunta sobre la neteja de les rieres
Per si no ho sabeu jo passejo diàriament pel camí que acompanya en part del seu recorregut al
Torrent de Can Badal.
I és una pena que hi hagi tant porqueria en gairebé tot el seu recorregut. Algunes persones que
passegem per allí amb assiduïtat recollim moltes de les escombraries que veiem i ens les portem a
casa per tirar-les en les nostres papereres, però últimament s’ha avançat un pas més i han
aparegut bosses de plàstic lligades a pals o arbres perquè s’utilitzin com a papereres. La iniciativa
ciutadana està molt bé però ara cal retirar-les i suposo que no pensareu que també ho facin els
ciutadans.
Així la meva pregunta és quan s’efectuarà una neteja a fons de les rieres de Valldoreix.
2.- Pregunta sobre les pedres del torrent de Can Badal
Com mostra la foto s’han tirat unes pedres de granit en el llit de la riera. M’agradaria saber la
finalitat d’haver-les tirat en aquest lloc i el resultat que s’ha tingut i si aquet ha estat el que es
buscava.
3.- Pregunta sobre l’INFO de Valldoreix
Seria possible que l’oposiició pogués revisar el contingut de l’editorial del Info Valldoreix abans de
la seva publicació i llançament.
4.- Pregunta a l’editor del INFO Valldoreix
Ja que l’info Valldoreix és una revista que s’edita des de l’EMD amb diners públics, crec que seria
oportú deixar un espai perquè puguin publicar articles els veïns o les diferents associacions
pertanyents a l’àmbit de Valldoreix, sempre que els temes siguin d’actualitat municipal i que en
cap cas aquest espai serveixi com a plataforma per publicar queixes individuals.
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La inspecció hauria de fer-se per un òrgan adequat i amb criteri per avaluar aquests articles.
D’aquesta manera s’obriria d’una manera més democràtica el poder accedir a compartir opinió i
idees, a més d’aconseguir potenciar la lectura de la mateixa.
5.- Pregunta sobre la gestió del Cau Amic
Desprès de la moció que es va aprovar unànimement en el ple del mes de gener sobre l’augment
de la subvenció al Cau Amic i la seva inclusió en el PAM, m’agradaria saber quins són els avenços
que s’han fet sobre aquet tema i de quan serà la dotació.
6.- Pregunta sobre les tres cases del C/ Sant Francesc
Desprès del temps transcorregut des que es va preguntar en aquest Ple sobre la sentència
d’enderrocament de les tres cases de la cantonada dels carrers Sant Francesc i Costers. Primer per
part de la CUP-PC i desprès per Ciutadans. M’agradaria saber en quin punt del procés estem i si el
tribunal ja ha contestat al prec que es va fer des de l’EMD donant una solució er no haver d’arribar
a l’enderrocament de les cases.
7.- Pregunta sobre els robatoris en el territori de Valldoreix
Atès que, els robatoris s’han incrementat a Valldoreix en les últimes setmanes, i atès que es va
aprovar una moció sol.licitant l’augment d’efectius policials al nostre territori. Voldria saber en quin
punt es troben les negociacions amb l’Ajuntament de Sant Cugat per dotar-nos de més presència
policial.

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Ens hem repetit una mica els vocals i la ciutadania en
aquest aspecte perquè es veu que és un tema que preocupa a tots. Llegeix les preguntes
presentades.
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Respecte del tema de les rieres, vostè ja hi era, a l’Audiència
Pública ja hem contestat les dues preguntes, però pel tema de les fotografies, li llegeixo l’iniforme
tècnic que he demanat: en compliment del que disposa el Decret autonòmic de etc, etc, de 13 de
juny, l’informe tècnic: es realitza una estesa de granit per tal d’evitar l’erosió de la riera i el
tancament del tub de clavegueram amb el conseqüent i possible perill. Es comproba que l’escullera
85

està funcionant i el sediment està tapant la claveguera, actualment s’ha contractat dos projectes,
un per a la renovació de la xarxa de clavegueram de la riera de Nonell i Badal que afecta dita
riera. Aquesta és la pregunta que m’ha fet vostè. Hi ha una inquietud important que l’altre dia va
sortir en la sectorial de medi ambient, perquè les rieres estan com estan. I pel que fa al tema de
la neteja de rieres que ha preguntat la Sra. Casta, diu: des de l’EMD de Valldoreix aquest any
2016, s’ha previst un augment de la partida de neteja forestal, fins a 50.000€ respecte de l’any
anterior que era de 35.000€ per poder incorporar a més a més les franges de prevenció
d’incendis, la desbrossada i retirada de brossa que presenten les rieres de Valldoreix. Amb aquesta
actuació es pretén reduir la presència de deixalles en els cursos de les rieres, etc. El que demana
està dins de l’estudi que s’està fent. D’acord? Gràcies.

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Pel que fa a la pregunta del senyor Margineda per
l’equipament de l’antic “Garden”, si que ha anat el tècnic, ho ha mirat i per a tot això cal fer un
PEMU per donar els usos a aquest equipament. No podem accedir a l’equipament perquè no té ni
aigua ni llum i evidentment per donar-li l’alta i s’ha de posar en normativa. Volem fer un pla
especial que no sols inclogui el “Garden”, sinó també un terreny que està al costat que estem
negociant per comprar-lo, perquè està embargat i probablement podrem incloure-ho dins del
mateix equipament i regular també el terreny d’aquí al davant a veure si es fa un parking, és a dir,
tot un pla especial que inclogui tot el conjunt. El tècnic de la casa ja està treballant en tot això.
Per tant en un termini de 5 o 6 mesos espero estarà l’estudi fet i llavors podrem veure què és el
que es pot fer, quin ús se li dóna, i en vistes d’això farem. No utilitzarem aquest espai fins que no
tinguem una seguretat perquè hi ha una responsabilitat adquirida per utilitzar un espai que no
està regulat i per tant no es pot autoritzar.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Està bé que el tècnic hi hagi anat, que valori la situació,
però ens agradaria tenir l’informe. I així també podem establir la calendarització de com pot anar
això, si us plau. Gràcies.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: El tema de les rieres i les pedres del torrent, em sembla
que ja m’ha contestat abans el senyor Castelló. Les altres dues preguntes són sobre l’Info, i és
preguntar la possibilitat si l’oposició abans de llençar l’Info i publicar-lo, seria possible que
l’oposició li pugués fer una ullada. L’altre, ja que l’info Valldoreix és una revista que s’edita des de
l’EMD amb diners públics, crec que seria oportú deixar un espai perquè puguin publicar articles els
veïns o les diferents associacions pertanyents a l’àmbit de Valldoreix, sempre que els temes siguin
d’actualitat municipal i que en cap cas aquest espai serveixi com a plataforma per publicar queixes
individuals. La inspecció hauria de fer-se per un òrgan adequat i amb criteri per avaluar aquests
articles. D’aquesta manera s’obriria d’una manera més democràtica el poder accedir a
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compartir opinió i idees, a més d’aconseguir potenciar la lectura de la mateixa.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: M’ho he llegit diverses vegades, perquè ja hi ha associacions que
escriuen articles, aquest espai que demanes ja hi és, una cosa seria potenciar-lo i no hi ha cap
problema, ho podem parlar. I després, comentar que tot el que es fa des d’aquí ja hi ha un òrgan
que se’l revisa. Nosaltres quan demanem per exemple, quan fem el consell de redacció, nosaltres
escollim uns temes, els tècnics els treballen i els redacten i després nosaltres ho revisem i l’últim
cop d’ull el torna a donar el tècnic per a que no hi hagi cap error, com per exemple amb temes de
medi ambient. Això ho fem en el consell de redacció que està format pels vocals, el tècnic de
comunicació, i el tècnic de l’àrea en qüestió.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: L’únic que demano és si l’oposició li pot fer un cop d’ull
abans de llençar-la. Pel que fa a l’espai que em dius que sí que hi és i jo no l’he vist, si dius que hi
ha un espai per això, benvingut sigui, però si no l’he vist, seria qüestió de potenciar-lo, perquè si
no es veu…i me’ls llegeixo.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Entenc el que vols dir però per exemple si vas a l’apartat
d’història viva a l’apartat aquest veuràs que hi ha aquest espai. També hi ha associacions que ens
diuen que voldrien sortir més. Però hi ha una limitació de pàgines, espais, i fem el que creiem que
és més correcte. Però qualsevol aportació Susanna, a parlem. I pel que fa a la revisió em sorprèn
molt en el sentit que sembla que hagis estudiat periodisme, la veritat, que estiguis formada en
l’àmbit de comunicació, no ho sabia, però saps que el que m’estàs demanant és com si jo li dic al
director del Diari Ara, que vingui al consell de redacció de La Vanguardia i que em doni el seu punt
de vista. Té a veure i molt. Des del govern creiem que en aquest Info, l’oposició ha de fer
d’oposició i el govern ha de fer de govern, i des de l’EMD es treballa de manera interna. I aquest
exemple que considereu tant desafortunat, jo no el trobo tant desafortunat. Et dic això o et parlo
d’un altre consell de redacció d’un altre diari, és igual, que La Vanguardia no revisa el que pugui
dir un altre diari.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Em sembla que ho has entès malament, jo no vull fiscalitzar
res. Jo el que vull és que potser et donariem les dues observacions que et vaig dir de l’últim Info,
les recordes? Són uns altres ulls i potser et donariem un caire diferent, però be, ho entenc.
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Respecte a això aprofito per dir-te que amb la nova inversión que
hem fet del tema de la comunicació del Tot Sant Cugat, a l’Info li volem donar un altre prisma
periodístic i notícies més atemporals perquè sinó passen i queda desfassat, però abans de dur-ho
a terme us ho comentarér per a que pugueu donar-nos la vostra aportació/opinió. Gràcies.
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: La següent pregunta que és sobre el Cau Amic, pensó que
ja ha estat contestada, que hi ha un seguiment, hi ha un augment de la subvenció, ja està
contestada. L’altre pregunta era sobre l’estat de les tres cases del carrer Sant Francesc, que
suposo que em faig pesada perquè cada ple et pregunto el mateix, perquè l’últim em vau dir que
s’havia fet una recomanació al Jutjat per a que s’obri una porta lateral o alguna cosa així i volia
saber si ja teniu la resposta.
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Es va presentar una impossibilitat d’execució de la
Sentència, perquè el que anavem a fer és una nova reparcel·lació que compliria amb la normativa
actual. Es va presentar al Jutjat i estem esperant resposta que desitgem sigui favorable.

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Atès que, els robatoris s’han incrementat a Valldoreix en les
últimes setmanes, i atès que es va aprovar una moció sol.licitant l’augment d’efectius policials al
nostre territori. Voldria saber en quin punt es troben les negociacions amb l’Ajuntament de Sant
Cugat per dotar-nos de més presència policial. Si s’està fent alguna cosa i si es pot forçar a
l’Ajuntament per a que arribin ja més dotacions policials.

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Si que és cert que hi ha un augment de robatoris
però no sols a Valldoreix, i no tant sols al municipi de Sant Cugat que té un índex baix de robatoris
comparat amb altres poblacions de la mateixa dimensió. Hi ha repunts de robatoris i consultat
amb els Mossos d’Esquadra, on hi ha menys proporcionalment és a Valldoreix. Hi ha més robatoris
a Mirasol i Sant Cugat que a Valldoreix. Hi ha un repunt ara i sí que evidentment demanem a la
Policia Local que tingui més efectius, ja és una constant, ara han d’incorporar-se 5 nous agents i
esperem que repercuteixi a Valldoreix. De totes maneres la vigilancia correspon a Mossos
d’Esquadra. Ells ens diuen i ens mostres quines són les actuacions que fan a Valldoreix i és cert
que es fan moltes actuacions a Valldoreix, moltes vegades amb cotxes que no es veuen i la gent
no els identifica. Ja us avanço que diumenge que ve, tindreu més policía perquè hi ha una festa en
una escola d’aquí i es veurà més policia a Valldoreix que un altre dia. Hi haurà un efectiu de
seguretat extra per la festa de l’escola jueva.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la
sessió a les 22.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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