ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL DINOU DE DESEMBRE DE DOS MIL TRETZE.
A Valldoreix, el dia dinou de desembre de dos mil tretze, 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-ACTUEM-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiUACTUEM-, senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JOAN RIBERA I
MARTÍNEZ –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ –GRUP PP- i senyora
CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, assistits per la Secretària de la Corporació senyora
CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió plenària
extraordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora.
Tot seguit, el President excusa l’absència de la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS –GRUP CiUACTUEM- per estar de viatge, i de la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiUACTUEM- per motius de salut. Seguidament es passa a la deliberació i votació dels assumptes
de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió.

1.- APROVACIÓ DEL CONVENI ECONÒMIC-FINANCER ENTRE L’AJUNTAMENT DE
SANT CUGAT DEL VALLÈS I L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE
VALLDOREIX
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que en data 27 de
novembre de 2013, l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el President de l’EMD
de Valldoreix, varen signar un conveni econòmic-financer entre l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, que substitueixi al vigent, signat en
data 7 d’abril de 2006 i el qual queda derogat, amb eficàcia des del dia 1 de gener de 2013, i
una durada inicial de quatre anys 2013-2016, prorrogable per anys naturals de forma
automàtica fins un màxim de quatre anys més, llevat que alguna de les parts el denunciï o
demani expressament la seva modificació o revisió, amb una antelació mínima de dos mesos
abans de la finalització de l’any natural.
Vist l’informe de la secretària-interventora, de data 2 de desembre de 2013.
Es proposa el Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
APROVAR el Conveni Econòmic-Financer entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, així com el seu annex 1, annex 2, annex 3a, annex 3b,
annex 4a i annex 4b, signat en data 27 de novembre de 2013.

La secretària manifesta que té l’esborrany de l’informe sobre el conveni econòmic-financer fet
però no acabat, demà el finalitzarà, i l’entregarà còpia als vocals que el sol.licitin.
La Sra. Carme Babiloni demana que figuri en l’expedient els certificats de la població a 1 de
gener de 2011 i a 1 de gener de 2012 de Valldoreix, i de la totalitat del municipi de Sant Cugat
del Vallès.
També demana el Conveni de competències amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i
manifesta que partim de la base que teníem un conveni signat en data del 7 d’abril de 2006, ja
havia expirat i estava pendent de revisió. Hem fet el nou conveni i tindrà eficàcia des de l’1 de
gener de 2013 i en la liquidació del mes de juny, posarem en solfa aquest any. Durant l’any
hem treballat amb el conveni antic, però el que serà vàlid amb la liquidació serà el nou. Tindrà
una durada inicial de 4 anys, 2013- 2016, prorrogable per anys naturals de forma automàtica
fins un màxim de quatre anys més, llevat que alguna de les parts demani o denuncïi
expressament la seva modificació o revisió amb una antelació mínima de dos mesos abans de la
finalització de l’any natural vigent. Passem a explicar el que suposa aquest nou conveni.
Respecte de les clàusules que fan referència als recursos propis que te l’EMD, impost sobre
construccions, les plusvàlues, etc., no suposa cap modificació. Les clàusules d’ingressos i
activitats de titularitat municipal en els que l’EMD hi participa, hi ha una incorporació o
modificació, que és que a partir d’aquest conveni, participen de la recaptació de les multes
imposades per la Policia Local, i participem amb el coeficient de població. Cada any variarà el
coeficient però estem sobre el 9,15% o 9,16%. Tots els altres ingressos com l’IBI, l’IAE, la PIE,
etc no canvien. El que també hem modificat són les bestretes i és perquè nosaltres en tots
aquests ingressos com l’IBI, vehicles, l’IAE, la PIE (participació en ingressos de l’Estat),
nosaltres teníem unes bestretes sobre l’IBI del 80%; de vehicles el 75%; de l’IAE el 65%; de la
PIE el 85%; i això després és el que cobraves mensualment i tota la resta es feia en la
liquidació, que era al juny de l’any següent. Amb aquest conveni el que hem fet és augmentar
les bestretes, perquè ens havíem adonat que teníem unes liquidacions molt grans (que no és
dolent) de 800.000€ o d’1.000.000€, depèn de l’any, i el que hem fet és augmentar aquestes
bestretes per tenir una bestreta mensual més alta i que ens permetrà treballar durant l’any
corrent molt millor que és el que interessa. Això es deu també en la participació de les despeses
que fem nosaltres amb Sant Cugat i que Sant Cugat també participa d’algunes partides nostres,
com treballem dos anys enrere, 2014 estarem liquidant despeses del 2012, participant en
despeses del 2012, en memòria de costos per tant són despeses reals, no estem fent previsió
de despesa. Les despeses que participem nosaltres amb Sant Cugat són reals. Com nosaltres
participem en el 100% de les despeses perquè ja estant tancades i participem durant tots els
mesos amb la bestreta, el que hem fet és augmentar la bestreta d’ingressos per tenir una
bestreta lògica. Nosaltres paguem totes les despeses que hem de pagar a Sant Cugat les
paguem durant tot l’any. Si tinguéssim les mateixes bestretes d’ingressos ens quedaria una
bestreta mensual més baixa, per tant hem d’augmentar les bestretes d’ingressos. El que
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és interessant d’això és que en la liquidació –que serà més baixa- serà només ingressos perquè
ja haurem pagat tot el que hem de pagar a Sant Cugat durant els mesos corrents, i per tant
sempre la liquidació serà neta d’ingressos que això és important. Respecte de les clàusules
setena i novena, hi ha diferents clàusules en participació de despeses. En l’anterior conveni
pagàvem les partides de estadística, mercats municipals, policia local, padrons fiscals,
assistència social i formació ocupacional, l’OMIC, la biblioteca, el transport urbà, l’escorxador i la
recollida d’escombraries. També participem en serveis no obligatoris com el patronat
d’ensenyament, formació ocupacional i l’OAMCIC. Amb aquest nou conveni participem en
biblioteques, mercat municipal, policia local, instal·lacions esportives, recollida de residus
específics a Valldoreix, assistència social, prevenció i extinció d’incendis, transport urbà, control
sanitari, salubritat ambiental, cementiri. Despeses de caràcter obligatori, servei de gestió del
padró municipal, cos de gestió del cobrament per l’ORGT i cost de gestió de les multes. L’ingrés
que tindrem de més de les multes és clar que hem de participar en les despeses que suposa la
seva gestió. Altres despeses assumides per l’ajuntament i imputables a l’EMD, ajut equivalent a
l’IBI de les famílies monoparentals i majors de 65 anys de persones de Valldoreix. Creiem que
és important participar en aquesta despesa ja que és ajut en l’IBI que no s’ha de menystenir.
Serveis voluntaris d’interès general, l’OMIC, el SOM, el teatre-auditori, el museu, l’escola d’art,
l’escola de música i les escoles bressol. Aquí ens vam trobar que nosaltres a l’ anar a negociar,
teníem un conveni que va funcionar, però que tenia una clàusula d’actualització de despeses
que era que l’augment de despeses, era igual a l’augment dels ingressos i si no era així, era
amb l’IPC + 1,5. Això el que fa és que hem augmentat aproximadament un 5% anual. Les
despeses que nosaltres hem pagat des del 2006 a Sant Cugat s’han augmentat més o menys un
5% anual. I el que ha fet això és desvirtuar totalment aquestes despeses que participàvem,
perquè eren poques despeses però augmentant un 5%, el volum de despesa que pagàvem,
aquest anys 2.260.000€, no tenien res a veure amb les despeses reals que teníem en el
conveni. A l’anar a negociar la base són aquests 2.260.000€ i aquests són els serveis. La
negociació ha sigut dura, com sempre amb Sant Cugat, i el que hem intentat és que no
sobrepassés aquesta base de despesa que estem pagant ara. La diferència dels serveis de
l’EMD en què participa l’Ajuntament de Sant Cugat, nosaltres participem en uns serveis però ells
també participaran en les nostres. Nosaltres participem en les seves escoles bressol i ells
participaran també amb la nostra. És important saber que nosaltres sempre participem en
percentatge de població, menys les escombraries. Com participen ells? Doncs també en
percentatge de població. Nosaltres el 9,16 i ells 90,80 i escaig. En l’anterior conveni ells
participaven en transport urbà i servei de premsa local i en el nou conveni en instal·lacions
esportives, prevenció i extinció d’incendis, transport urbà, salubritat ambiental, escola de
música i escola bressol. Per tant paguen el 90% aproximadament d’aquests serveis. Tercera
diferència entre un conveni i l’altra, en relació a les despeses, i en relació al servei de recollida
d’escombraries, ha augmentat considerablement però per voluntat del servei. De la recollida
d’escombraries paguem el cost real del servei. No va per població perquè el servei que tenim a
Valldoreix és diferent al de la resta del municipi de Sant Cugat, i per tant el porta a porta és un
servei que és car. Ha estat voluntat dels governs anteriors tenir aquest servei i creiem que s’ha
de potenciar molt el tema del reciclatge, la recollida selectiva, perquè això reporta també uns
recursos que ens farà que aquesta despesa que és alta ara mateix, se’ns vagi disminuint,
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però ara ha augmentat 250.000€ perquè paguem el 100% del servei. Sempre que es vulgui
baixar la despesa d’aquesta partida es pot passar a l’altre servei de recollida en contenidors,
però no és voluntat del govern i els números de moment funcionen i també perquè volem
potenciar la recollida selectiva i el porta a porta. Com s’actualitzarà? Doncs a l’altre conveni era
segons l’increment dels ingressos, l’augment de la despesa era proporcional a l’augment dels
ingressos, i si l’increment dels ingressos era inferior a l’IPC Català, es liquidava l’IPC + 1,5. En
el nou conveni es calcula despeses segons la memòria de costos, que és el que dèiem és
sempre dos anys enrere. Són costos ja tancats en que s’ha fet les liquidacions i els costos són
reals, mai fem previsió. Però tenim uns topalls, perquè el fet de pagar els costos reals és bo
però Sant Cugat és el peix gros i hem de vigilar que els costos de Sant Cugat no es disparin, i si
es disparen ens hem de protegir. Per un ajuntament tant gros com el de Sant Cugat, nosaltres
per exemple participem en el transport de Sant Cugat i si l’equip de govern decideix que vol 10
línies d’autobús més, a nosaltres se’ns dispararia molt la despesa. Veient aquesta possibilitat el
que hem fet és ficar un topall d’increment màxim de les seves despeses. El increment de les
despeses, si és major a l’increment dels ingressos, sempre hi haurà un topall màxim
d’increment de 1,5% sobre els costos de l’any anterior. Per tant com a molt perdrem un 1,5%.
Això és difícil que passi, però si passa estem amb un topall d’un 1,5. Llavors Sant Cugat va
demanar també posar un topall i el topall que va posar Sant Cugat és que si l’augment de les
despeses de Valldoreix en les que participa Sant Cugat, s’incrementa més d’un 25% el que han
de fer és passar-ho per ple i decidir si assumeixen aquest increment de més del 25% o si es
queden en el topall del 25. D’això se’n poden fer dues lectures: la de dir estem condicionant les
despeses de Valldoreix perquè Sant Cugat ho ha de passar per ple, però aquesta lectura
nosaltres entenem que és errònia perquè el que estem fent és tot el contrari. Estem veient un
error que hi havia en l’anterior conveni i l’estem intentant rectificar. Amb l’anterior conveni es
va fer una tercera línia d’autobús, per exemple, es va augmentar en 300.000€ la despesa de les
línies d’autobús i el que hem fet és assumir-la nosaltres perquè no va aparèixer el conveni, Sant
Cugat no pagava. El que fem ara és dir obrim la porta a que si volem fer una quarta línia
d’autobús i aquesta globalitat de despesa s’augmenta un 30%, doncs poder-ho negociar amb
Sant Cugat i dir, feu-vos càrrec perquè aquesta quarta línia d’autobús dóna un servei que
vosaltres no esteu donant i al menys ens obra una porta a la negociació que a partir del primer
dia en que funcioni la línia d’autobús, ells assumeixin el 90% d’aquesta despesa. Perquè fins ara
ells no han assumit res d’aquestes despeses. Es limitaven a mirar el conveni i deien jo pago el
que posa aquí. Ara no, ara obrim la porta a que ells paguin el que nosaltres anem fent perquè
les necessitats d’avui no són les de demà i tot pot anar modificant-se. I com aquest conveni te
una vigència de quatre anys prorrogable per quatre anys més, d’aquí a quatre anys
possiblement hi pugui haver una quarta línia perquè Valldoreix hagi crescut i més necessitats i
ja falta en alguns barris, doncs que puguem negociar amb ells que participin en aquesta
despesa. Hi ha una tercera clàusula, semblant a aquesta, que és en les inversions. Imaginem
que nosaltres volem fer ara un camp de futbol real, amb gespa artificial, vestidors, amb la
canalització de la riera, i això suposa 1.000.000€, fàcilment suposa 1.000.000€ de despesa.
Amb aquesta clàusula que hem fet d’inversions, el que diem és el mateix, si ells ho passen per
ple i ho voten favorablement assumint aquesta despesa, a partir del primer dia ells estaran
amortitzant i pagant totes les despeses d’aquesta inversió. No només el funcionament
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del camp, el dia a dia de gestió, sinó la amortització de la despesa, el 90% de l’amortització de
la xifra que costi. Si ells voten que no, l’equip de govern el pot fer igualment però assumirà fins
que no hi hagi una revisió del conveni pagar la totalitat, que és el que s’ha estat fent fins ara,
tots els governs fins ara han anat assumint despesa. Això ens obra la porta a poder negociar
que ells paguin el 90% de totes les inversions. Creiem important les clàusules aquestes perquè
ens dona opcions a negociar i el tema de treballar sobre memòria de costos, treballar sobre
costos reals no sobre previsions i el tema sobretot de tenir una bestreta del que nosaltres ja
paguem totes les despeses i tenir una liquidació neta d’ingressos. Creiem que això és el més
important. I al aconseguir les multes i tot això, l’EMD està assegurada amb aquest conveni per
molts anys.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ALVAREZ i
manifesta al senyor Gavaldà que realment ha sigut un conveni que s’ha lluitat, s’ha informat a
l’oposició com anava evolucionant i que s’ha treballat. Però de tota manera, això no es tradueix
des del nostre punt de vista en que tot siguin flors i violes i que tot ha anat be. Com vostè molt
be deia, el cost que ha tingut que pair ara Valldoreix és 250.000€ de recollida d’escombraries,
és a dir comencen a aflorar els números del que realment costa mantenir Valldoreix; és a dir els
números comencen a sortir a la teulada. És a dir una despesa que estava suportant Sant Cugat
i que pertany a Valldoreix.
Interromp el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i demana perdó per la interrupció però vol
aclarir perquè potser no s’ha explicat, és que nosaltres pagàvem aquesta despesa, ja pagàvem
el volum de 2.260.000€, el que no sabíem era què pagàvem i ara ja ho sabem. Què valia?
Doncs no ho sabíem, pagàvem i ara ja ho sabem, i és que realment aquest servei és car. Val
600.000€ el servei de recollida.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ALVAREZ i manifesta que ho dirà d’una altra
manera. Increment en el resultat econòmic per a Valldoreix no s’ha traduït. L’únic guany que hi
ha específic és que canvia la bestreta. Això sí, ha estat més específic i concret en quines
partides són les que participa Sant Cugat, també molt més concret en què participa Valldoreix
respecte a les despeses de Sant Cugat, i s’han posat uns topalls que ja estaven en l’anterior
conveni en 1,5. Si faig la comparació respecte del conveni anterior, l’únic valor afegit que hi
veig és que canvia la bestreta, però que la proporció respecte de la despesa, la tendència és
augmentar. Aquesta és la visió que tinc. I això no vol dir que hagi estat mal portat o mal
negociat, no, coneixem el que hi ha. I estic convençut que a la taula encara han quedat més
despeses que Sant Cugat haurà posat damunt la taula i que fruit d’aquesta negociació que s’ha
dut a terme, s’ha aconseguit que no les carreguin. No és un comentari de com s’ha gestionat la
negociació sinó de com queda el conveni.
Aquest conveni ens el va enviar un dia a les 22.50 hores de la nit, quan rebíem el text sencer i
ens ho estàvem mirant, quan ens assabentem pels mitjans de comunicació que el senyor Puig
ja hi havia posat la seva signatura. Jo li diria que és la taca que embruta una tasca molt ben
feta. Quina raó ha impulsat al senyor president a signar tant ràpidament aquest conveni, doncs
la desconec, però em fa dubtar de com posicionar-me,
perquè
penso
que
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independentment del que diu el conveni, és una falta de respecte envers l’oposició; i és una
falta de respecte de cara a vostè després de tota la feina que ha fet, i encara que digui que són
un equip, i digui no passa res, però si que passa. Perquè les formes s’han de cuidar.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta al senyor Canals que si
l’únic que veu positiu és el canvi de bestreta, doncs veu molt poques coses positives o ho veu
tot molt negre. Sobre que la tendència en la despesa és augmentar, doncs podríem entrar en
un debat, perquè les despeses augmenten? Doncs depèn! El que si estava en que les despeses
augmentaven i tenia la tendència era l’anterior conveni, perquè augmentaven aproximadament
un 5% anual. Aquest depèn de la gestió de l’Ajuntament de Sant Cugat i si fan una pèssima
gestió estarem protegits per la clàusula de l’1,5. Però si fan una bona gestió i disminueixen
despeses nosaltres també ens beneficiarem perquè baixarà la nostra. I en algunes està passant.
Perquè nosaltres tenim els números del 2011 i 2012 i veiem que per exemple en recollida
d’escombreries ha augmentat, el reciclatge a Valldoreix d’escombraries ha augmentat i per tant
ens costa menys, poc, però menys. Tenim un increment del retorn i en despeses sobretot de les
voluntàries com són l’auditori, etc, que estan disminuint per part de l’Ajuntament de Sant
Cugat. Per tant si l’Ajuntament de Sant Cugat disminueix les despeses, que és una gestió que
s’està fent actualment, nosaltres l’estem fent a Valldoreix des de fa dos anys i està funcionant,
doncs la tendència serà a disminuir i per tant aquest conveni ens obra la porta a que
disminueixin les despeses. Perquè l’anterior no, l’anterior conveni augmentava IPC + 1,5, o
augmentaven igual a l’increment dels ingressos. Per tant, jo ho llegeixo positivament i no són
tot flors i violes, i ara sabem el que costen les coses i podem també gestionar millor segons
quins serveis. És necessari les escombraries porta a porta, ho és, no ho és? Cada equip de
govern de l’EMD ho valorarà i ho negociarà amb Sant Cugat. Però aquest conveni ens obra les
portes a una disminució de les despeses no a l’increment perquè l’increment ja el teníem abans
amb l’anterior conveni i que es va desvirtuar totalment. Sobre el que diu de la signatura del
conveni, em pot creure o no, però és que aquest conveni havia d’estar aprovat abans de final
d’any i perquè passes pel ple de Sant Cugat havia d’estar signat aquella setmana, i jo vaig tenir
la còpia final el dilluns a la tarda, us la vaig passar dimarts perquè no hi vaig pensar més. Tot
es va precipitar al final però era un conveni que ja estava parlat, només faltava el redactat,
però sabíem que hi hauria una clàusula de protecció de la despesa, sabíem que treballàvem
sobre costos reals, sabíem que hi hauria també una clàusula sobre el tema de les inversions.
Només faltava el redactat, que és molt important el redactat, perquè canviant una coma canvia
el significat de la frase. I entenc que s’ha precipitat el final, aquesta última setmana i que no
agrada a l’oposició rebre el mail i potser heu vist primer la notícia que el correu electrònic
perquè normalment no l’obres contínuament, i ens sap greu, a l’equip de govern, però va ser
per tot això que us he explicat. I per això fem el ple extraordinari nosaltres també perquè ha
d’estar aprovat abans de finals d’any. Per tant us demano disculpes –senyor Canals, senyora
Babiloni- per aquesta precipitació final sense voler amagar res ja que jo intento ser el més
transparent possible i tampoc ja puc fer-hi res.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que li agraeix al senyor
Gavaldà l’explicació que ha fet i que demani disculpes li sembla molt bé, però entenc que
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potser aquestes disculpes les hauria hagut de demanar al senyor Puig, i ell enviar un mail, no
costava res, explicant el que ha passat i ja està, no hi ha més. Si vols saber què li hauria
recomanat jo en aquell moment si signar o no signar, jo li hauria dit que des del meu punt de
vista miraria d’aguantar una mica més sense signar, des del meu punt de vista. Perquè el tema
de la bestreta, ara per ara s’està sortint endavant –ho comentàvem en l’últim ple de com havia
anat l’evolució econòmica de l’últim trimestre-, i estàvem dient que podíem pagar els proveïdors
a 20 dies. Quina necessitat o quina pressa tinc per canviar una situació quan aparentment
econòmica o financerament tinc comoditat, i dic aparentment. És un punt de vista. Li agraeixo
l’explicació i gràcies.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que aquest conveni en
general hi estem molt d’acord però hi ha petites matisacions. Considerem que l’import
corresponent a la policia municipal no està en concordança amb el servei que es rep, així com
la prestació de l’assistenta social que esperem que en el mes de gener quan tinguem l’informe
que hem demanat, podrem donar la nostra conformitat o no. També cal posar en dubte que les
competències exclusives de l’EMD en l’àmbit propi, especialment cultura i esport, siguin motiu
de participació mútua en les despeses. Curiosament, en cultura, no es te en compte les
despeses de l’EMD, en esports, ja seria hora de parlar del traspàs en ple domini del pavelló
poliesportiu de Valldoreix, que malgrat el seu nom és de l’Ajuntament de Sant Cugat. Tot i així,
malgrat aquestes matisacions fetes, aprovarem aquest conveni. Gràcies.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que està molt content
que la senyora Babiloni aprovi el conveni, perquè en el tema econòmic mai havíem aconseguit
que s’adhereixin i entenem aquests dubtes que tenen o aquestes reticències però agraïm el seu
vot favorable. Pel que fa la policia municipal, és caríssima, perquè si ho pregunta al mateix Sant
Cugat també li dirà que és un servei caríssim. I més amb el sistema de costos que Sant Cugat
aplica que és l’amortització de tots els vehicles, dels edificis, etc. Tenim un servei
mínim.....doncs abans teníem dos policies i ara en tenim 3, és a dir que hem augmentat un
50%, els percentatges sempre ajuden, però és veritat que hem augmentat el servei fix de
policia local a Valldoreix. No només són aquests tres policies, perquè des de Sant Cugat també
es fa feina d’aquí, ahir per exemple hi havia un control a l’entrada de Valldoreix, i estant fent
també feina a Valldoreix. Els cotxes també patrullen pel poble i el territori és molt gran i no es
veu la policia, però tenim el servei que tenim, encara que el lluitem dia a dia i el president va
aconseguir aquesta última incorporació des del mes de setembre d’un policia més. Creiem que
és un inici per veure que necessitem un servei més digne. Pel que fa el tema de l’assistenta
social, creiem que l’assistència social és important que hi participem, és un servei que molta
gent de Valldoreix, no li puc dir la xifra exacta però molta el necessita. Un cop tinguem els
informes ja ho anirem analitzant. El tema de cultura, si participem en el museu, en l’auditori,
però ells no participen en la nau de cultura ni la zona de cultura. Els de caràcter voluntari són
els més complicats i quan nosaltres vam pensar que havia de ser recíproc, ens van comentar
que llavors havíem de participar en l’auditori de Mirasol, en el Casino de la Floresta, i llavors
se’ns desvirtuaven moltíssim els números. S’ha de vigilar perquè l’auditori no està a la categoria
de la Nau de Cultura, l’auditori és per tot el municipi. El Casino de la Floresta i el teatre de
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Mirasol seria comparable al que tenim aquí a Valldoreix però se’ns desvirtuaven molt els
números i va ser millor no participar-hi. Pel que fa al tema dels esports, tenim molts joves de
Valldoreix que malauradament no tenim moltes instal·lacions tipus camp de futbol, o atletisme,
i han de fer servir els de Sant Cugat, mirat des d’aquest punt de vista, que hi participem té la
seva lògica, i nosaltres hem aconseguit que participin en el tema del complex i el tema dels
patis oberts. El pavelló poliesportiu, això és fora del conveni econòmic, és un tema molt
complicat i que s’ha d’anar treballant, no s’ha aconseguit mai, i se que el president ho ha parlat
diversos cops amb Sant Cugat. Estic realment content que avalin aquest Conveni que creiem
que serà bo per Valldoreix i pel futur. Gràcies.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta al senyor Gavaldà que
suposa que els números que hi ha en aquest conveni són els reals. Que quan parlem de la
Policia de Sant Cugat i diem que val tant, és el total. Si utilitzem els percentatges, la ràtio per
percentatges, surt que a Valldoreix ens corresponen 8 agents, sense tenir en compte ni els 5
sergents que hi ha ni el comissari, ni cap altre. És a dir que si no tenim en compte aquestes 8
persones, i només tenim en compte els agents, ens en tocarien 8. Pel que si que podem dir que
estem pagant més del que estem rebent, i podríem discutir si en tinguéssim 6, però és que
només en tenim 3! Gràcies, només volia aclarir aquest tema.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que no només tenim 3 agents a Valldoreix. Tenim 3
assignats directament a Valldoreix, però n’hi ha d’altres que patrullen que estan aquí i que fan
tasques que també reverteixen a Valldoreix. Els 3 els tenim fixes però els altres també patrullen
per Valldoreix i també estan per aquí. Hi ha dies que poden ser 5 o 6 a banda dels
administratius que ja se sobreentén. Gràcies.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que com un aclariment, que
com tenim 3 policies locals, potser si que tenim els 8 que està parlant la senyora Babiloni. Hem
de pensar que si agafa tots els policies i els divideix per percentatges, hi ha tres torns, suposo,
o dos, en quan a horari.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que està assignat un d’ells en torn partit i dos assignats en
jornada seguida. Per això li estava dient que no només hem de comptabilitzar els policies que
estan directament adscrits a Valldoreix, sinó també els altres que estan patrullant i donen servei
també aquí.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que ho ha comentat el
senyor Gavaldà, respecte de la participació en les despeses de les instal·lacions esportives de
Sant Cugat, vol dir que no hi haurà inconvenient en tots aquests equips de futbol que estan
sortint a Valldoreix, puguin entrenar a Sant Cugat, perquè si no estic equivocat, estan entrenant
ara per ara a Vallvidrera.
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que l’equip de futbol de
Valldoreix entrena a Vallvidrera, un altra a la Guinardera –els més petits-, i si que s’està
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intentant parlar amb totes les entitats i recolzar-los per fer pressió i força per a que puguin tenir
la disponibilitat dels camps per jugar. Sant Cugat té els camps saturats i és difícil trobar bons
horaris per tots.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que participar d’una despesa
de la que no puc fer ús de les instal·lacions..... proporcionalment a un 1% del temps.
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que vol demanar perdó als membres de l’oposició per
no haver informat degudament, no hi hagut mala fe o cap interès com ha manifestat el vocal, i
ha estat un error nostre. En tot moment intentem ser el màxim de propers i transparents
explicant-los tot el que hi ha, però se’ns ha passat i no tenim cap inconvenient en demanar
perdó.
VOTACIÓ.- S’aprova per 6 vots a favor: 5 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 de la
membre del grup de CPCV. 1 abstenció del membre del grup PP.

2.- APROVACIÓ DEL CONVENI URBANÍSTIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
DEL VALLÈS I L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que en data 27 de novembre de 2013, l’Alcaldessa de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el President de l’EMD de Valldoreix, varen signar un
conveni urbanístic, que forma part de la Modificació Puntual del Pla General Metropolità de
Barcelona per la reestructuració de les zones verdes de Valldoreix, Mirasol i la Floresta, amb
l’objectiu d’obtenir pel patrimoni públic del sòl que conformen les rieres d’en Nonell i d’en
Clavell, per tal de desenvolupar els parcs urbans i espais de protecció de riera que preveu el
planejament vigent.
Vist l’informe emès pel Cap d’Urbanisme i Mobilitat, de data 12 de desembre de 2013.
Vist l’informe de la secretària-interventora, de data 10 de desembre de 2013.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
APROVAR el Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, signat en data 27 de novembre de 2013.
La secretària manifesta que s’entregaran els informes del cap d’urbanisme i mobilitat i el de la
secretària que figuren a l’expedient.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que vol fer esment de
l’informe emès per la Secretària i concretament sobre l’apartat primer i sisè d’aquest conveni
que llegeix a continuació:
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“1.- Respecte a l’apartat primer i sisè del Conveni
Atès que la competència d’elaboració i gestió d’instruments de planejament urbanístic derivat
que desenvolupin les determinacions i objectius del planejament general, que té l’EMD de
Valldoreix és una competència delegada pel Conveni entre ambdues Administracions de l’any
1994, l’EMD pot desistir d’aquesta competència en un cas determinat en favor de l’ens que li
va atorgar, o sigui en favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
L’apartat cinquè compensa en part, la cessió d’aquesta competència, perquè estableix que
l’EMD de Valldoreix obtindrà els equipaments que s’obtinguin en cadascuna de les futures
Unitats d’Actuació de la Modificació del PGM per la reestructuració de les zones verdes a
Valldoreix.
2.- Respecte als apartats segon i tercer del Conveni
L’article 212 de la llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els béns
patrimonials es poden cedir gratuïtament a d’altres administracions públiques.
L’acord de cessió ha de determinar la finalitat concreta a què es destinaran els béns.
Si els béns cedits no es destinen a l’ús previst en el termini fixat o deixen d’ésser-hi
destinats, reverteixen automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local cedent, el qual
té dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del detriment
experimentat pels béns.
Entenc que les cessions que s’estableixen en l’apartat segon i tercer, són cessions gratuïtes
d’una administració a l’altra, i que en les mateixes s’han d’establir les condicions de l’article
212.
En concret quan es formalitzi la cessió a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de les tres
finques propietat de l’EMD de Valldoreix situades a la plaça de l’Estació, haurà de quedar clar
que els terrenys es destinen a habitatges protegit i que això s’ha de realitzar en un termini
màxim de 10 anys, revertint els terrenys a l’EMD de Valldoreix en cas de no realitzar-se els
habitatges protegits en el termini de 10 anys.
De la mateixa manera, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès cedirà a l’EMD de Valldoreix els
terrenys del passeig del Nard i del parc del costat del CAP, una vegada aprovats els Projectes
d’Urbanització, i les obres s’hauran d’executar en un termini màxim de 5 anys. En cas
contrari els terrenys revertiran a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.”

Aquest és l’informe de la Secretària i a part també tenim l’informe de l’advocat, senyor Xavier
Figueras, que va redactar un informe previ a la signatura d’aquest conveni.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i
manifesta que estem parlant d’un conveni urbanístic i no hi ha cap informe tècnic i això sorprèn
moltíssim. I que se signi aquest conveni sense un informe tècnic, ho trobo fora de lloc. A
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banda de no compartir el seu contingut. Estem cedint unes parcel·les de Valldoreix d’un valor
altíssim a canvi diuen que ens donen una vorera que hi ha un petit bosc, que ja estàvem
gaudint d’ell, i ja està. I un terreny que està al passeig del Nard que el que podem fer és passar
per allà i ventar-se, res més. Hem anat a negociar sense saber que altres terrenys te Sant
Cugat perquè en té, que podien haver tingut un gran servei per Valldoreix, i que es pogués
desenvolupar algun tipus de projecte. Ni han fet aquest esforç de saber el que tenen. Estem
parlant que l’estació de Valldoreix serà fins el 2020, si no ho he entès malament, 10 anys serà
de Sant Cugat, no? Perdem competències, perdem temes que teníem ja compromesos en la
signatura del conveni del 2006, respecte de la urbanització del camí de la Salut, si no ho he
entès malament... Respecte de Can Monmany, el tema del 50% de la cessió d’aprofitament per
l’EMD no em queda clar, el perdem? Continua sent de l’EMD? Bé, tot i així, la cessió de terrenys
que hem fet no veig que li traguem profit. Si que traiem profit quan s’urbanitzi la plaça de
l’estació és molt bo per Valldoreix, estic d’acord, també que es faci vivenda protegida, però
penso que es podria haver aconseguit algun terreny que fos estratègicament més interessant
per Valldoreix. Trobo que és un cost massa elevat.
Contesta el PRESIDENT i manifesta al senyor Canals que el camí de la Salut queda igual, no
consta en aquest conveni. No perdem l’aprofitament del Monmany. Manifesta que aquest és un
terreny que cedim a l’ajuntament de Sant Cugat amb una finalitat que és fer habitatge públic,
per tant l’EMD participa també en aquesta cessió perquè qui se’n beneficiarà d’aquests terrenys,
també? La gent de Valldoreix. És un terreny que per qualificació no té un preu com us penseu
que té, és un terreny de serveis, té un preu relativament baix que ara no recordo exactament. I
entenen que una cosa és la situació de conveni que hi havia l’any 2006 quan es van signar tots
aquests documents que hi havia tot unes demandes de l’EMD contra Sant Cugat i de Sant Cugat
contra l’EMD per tota la problemàtica de les zones verdes. Tot això s’ha resolt i evidentment
Sant Cugat es fa càrrec de tot això. Entenem que hem de conveniar tot el conjunt, perquè ells
també assumeixen totes les despeses de les zones verdes. No es tracta de dir que com això era
nostre, segueix sent nostre, i el que heu de pagar vosaltres no és cosa nostra! Entenem que a
tot s’ha d’arribar a un acord i el valor del terreny en aquest cas sempre és relatiu, perquè el
terreny del passeig del Nard, el senyor Canals diu que no val res, i en què es basa per dir-ho? Si
sabés el que va pagar Sant Cugat quan el va expropiar, doncs van ser molts diners, és un
problema d’ells, però es van pagar molts diners encara que ara no es vegi que te un valor molt
alt. Perquè aquest terreny, doncs perquè pensem que és necessari per poder fer una obra
d’ampliació del passeig del Nard i per això ens interessa que ens el cedeixi. El terreny de davant
de la farmàcia, de la plaça Can Cadena, nosaltres també el compensem d’una altra manera. La
qüestió és no compensar purament pel valor econòmics solament sinó també compensar per
altres interessos.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que pensa que quan sorgeix
una oportunitat de fer un conveni urbanístic, s’ha d’aprofitar. Aprofitar sabent quins terrenys té
l’altre amb qui signo l’acord per si em poden interessar. Veure el que hi ha per treure’n el
màxim profit. No em queda clar si el terreny petit que te l’escala que va a donar al carrer de
l’Església, aquell terreny queda afectat per aquest conveni. Si era de l’EMD, perquè no
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s’ha posat dins del conveni? Era una altra oportunitat per negociar. Posats a urbanitzar aquella
zona perquè no es dona també aquest terreny?
Contesta el PRESIDENT i manifesta que aquell terreny és de l’EMD. Aquest terreny de moment
no entra dins de la negociació. D’aquest terreny l’EMD pot fer ús quan cregui convenient. El
terreny que s’ha cedit és el que està a la plaça de l’estació i que està destinat a habitatge
protegit. En l’altre terreny es poden fer altres coses.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que aprofitant l’avinentesa
que entreguem un terreny a la plaça de l’estació podem entregar tot el que està a la plaça de
l’estació ja que ho urbanitza Sant Cugat i que s’està signant, i buscar altres terrenys més
interessant i grans per Valldoreix que té Sant Cugat i que podríem treure’n més profit.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que aquest conveni prové
de la proposta de modificació del Pla General Metropolità pels temes de la zona verda. En
aquesta proposta ja es contemplava la construcció d’habitatge protegit fet per Promusa o
qualsevol promotor particular i la gestió era de l’EMD. En una modificació que va fer l’actual
equip de govern a la que ens vam oposar, la gestió es va cedir a Sant Cugat, la cessió gratuïta
de les finques de l’EMD a l’Ajuntament de Sant Cugat actualment poden tenir un valor equilibrat
als terrenys que Sant Cugat transfereix a l’EMD, però una vegada fetes les requalificacions, els
terrenys cedits a Sant Cugat tindran més valor que els nostres. Seguim entenent que per fer
vivenda protegida per Promusa o concurs públic, els terrenys no tenen perquè sortir de la
propietat de l’EMD. Sant Cugat es dona 10 anys per construir els habitatges però en la pàgina 5
del conveni hi ha una frase que creiem que és confusa, i diu així: “en qualsevol cas, s’avançarà

la forrmalització de la cessió si la mateixa constitueix condició d’eficàcia en el Pla General de
constant referència”. Això no hem esbrinat què vol dir. Després hi ha un apartat molt
interessant, perdó, que diu que els beneficis urbanístics nets obtinguts, seran per compensar
les expropiacions, que si no estic mal informada, dos de les quals ja s’han executat per l’EMD i
un tercer està pendent. Però, hi ha una sentència del Tribunal Suprem, en la qual les
expropiacions van a càrrec de l’Ajuntament de Sant Cugat. S’ha realitzat alguna consulta
externa a l’EMD per verificar si es pot reclamar aquests imports a l’Ajuntament de Sant Cugat?
També ens agradaria saber perquè s’ha suprimit l’informe emès pel cap d’urbanisme i mobilitat
que en principi estava anunciat en les propostes d’acord de la junta de portaveus del passat
dijous i que exigim consti en l’expedient. Finalment recalcar la manca d’informació d’aquest
conveni, abans de la seva signatura, als partits de l’oposició, tant de l’Ajuntament de Sant
Cugat com de Valldoreix.
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que la gestió dels terrenys que anomena de la plaça
de l’estació, ja ho he dit abans, és una cessió que es fa a l’Ajuntament de Sant Cugat,
independentment del valor que tinguin. Tot el que és el desenvolupament d’aquest projecte,
també hem entès i els tècnics van opinar que no ens interessa gens ni surt a compte fer el
planejament d’aquest projecte perquè al final era fer unes inversions que eren de dubtosa
rendibilitat i per això es va decidir que ho fes l’Ajuntament de Sant Cugat a través de
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Promusa o de qui ho faci. Per tant aquests beneficis també revertiran en nosaltres i ho diu el
conveni, quan es desenvolupi aquest projecte, un percentatge serà per l’EMD. Però entenem
que fer tot el planejament nosaltres, els tècnics van aconsellar que no ho féssim. Pel que fa a
l’informe del tècnic, el va retirar ell mateix el seu informe després de comentar-ho en una
Comissió de Territori, ja que ningú li havia demanat que el fes, i llavors va dir que el retirava i
amb l’informe de la Secretària ja es donava per fet que no era necessari. I no cal que em miri
així perquè no tinc perquè dir una cosa per una altra. I a més hi ha l’informe previ a la
signatura del conveni del Sr. Xavier Figueras, on en tot cas explica i dona el vist i plau al
conveni. No hi ha cap inconvenient per fer-los arribar aquest informe.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que si que revertiran els
beneficis que posa en el conveni, que posa que és per eixugar aquestes expropiacions que hem
pagat nosaltres, i hem sembla que en són dues, la tercera encara no s’ha procedit a pagar;
però torno a repetir el mateix, les expropiacions les ha de fer Sant Cugat perquè hi ha una
sentència del Tribunal Suprem, i si no verifiquem si això ens correspon o li correspon a Sant
Cugat. Hem analitzat en profunditat si encara que nosaltres siguem subsidiaris d’aquest
pagament, si els correspon a Sant Cugat com a definitiu que ho paguin ells? Això no ho sabem,
no s’ha mirat.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que si que s’ha mirat.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que si hi ha un informe
extern li agradarà veure’l. Són diners que nosaltres perdem i sempre perdem com ha dit el
senyor Canals, ens quedarem uns terrenys quan Sant Cugat te una pila de terrenys aquí a
Valldoreix que serien més interessant per l’EMD que no pas el que ens ha cedit. Perquè
coneixem Sant Cugat com negocia, sempre mirant pels seus interessos i nosaltres hem de mirar
per nosaltres i donar el millor a la població de Valldoreix.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que si que li agradaria tenir
una còpia de l’informe tècnic, i de quan va entrar el tècnic aquest informe.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que aquest informe no el va entrar el tècnic, el va retirar ell
mateix. Ell es pensava que l’havia de fer i no era així, i ell mateix va dir que el retirava. La
Secretària li pot explicar que el tècnic va dir que el trencava. Estic explicant com va anar el
tema. No tinc inconvenient en fer-los arribar els informes de la Secretària i del Sr. Figueras, que
són els que consten en l’expedient.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que a la junta de portaveus
hi ha un apartat que diu: Vist l’informe emès pel cap d’urbanisme i mobilitat de data 12 de
desembre de 2013. Perquè ho posa i després es retira? El va retirar després de la junta de
portaveus?
Contesta el PRESIDENT i manifesta perquè el mateix tècnic el va retirar. Després de la junta
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de portaveus en la comissió de territori se li va preguntar el perquè d’aquell informe ja que no li
pertocava, doncs el va retirar.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que en un conveni urbanístic
no demani un informe del tècnic, perquè hi ha el de la Secretària i l’Advocat. És voler entendre
la pregunta o no...
Contesta el PRESIDENT i manifesta que és la persona que va negociar el conveni amb Sant
Cugat.

VOTACIÓ.- S’aprova per 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 2 Vots en contra
dels membres del grup PP i de la membre del grup CPCV.

3.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST ANY 2014, LES BASES D’EXECUCIÓ I
LA PLANTILLA DE PERSONAL.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que el Ple de la Junta de
Veïns en data 21 de novembre de 2013, va aprovar inicialment el Pressupost municipal any
2014, les bases d’execució i la plantilla de personal.
Atès que aquest acord ha estat exposat al públic, mitjançant Edicte inserit en el BOP de data 26
de novembre de 2013, als efectes de poder presentar al·legacions en el termini de quinze dies.
Atès l’informe de la Tècnica de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix de data 5 de desembre de
2013, que es transcriu a continuació:
Atès que en el pressupost corresponent a l’any 2014 aprovat en sessió plenària de data
21 de novembre de 2013 està prevista la partida número 19-172-450.00 per a la
contractació de l’empresa CIRE (Centre d’Iniciatives per a la Reinserció) per valor de
25.000 €, per a la realització de neteja de zones forestals i rieres de Valldoreix.
Atès que en exercicis anteriors el Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya i el CIRE formalitzaven un conveni de col·laboració
pel qual el SOC concedia al CIRE una subvenció econòmica, per a desenvolupar el
Programa PIGNATELLI, destinat a la contractació de treballadors desocupats per a la
realització d’obres i serveis d’interès general i social.
Atès que enguany no s’ha signat aquest conveni entre ambdues institucions, i q
ue per tant el CIRE ja no pot oferir a les Entitats Locals l’adhesió al Programa
PIGNATELLI, sinó que tant sols pot oferir la contractació de personal propi, amb unes
condicions econòmiques similars a14qualsevol empresa del sector.

Atès tot l’anterior, es proposa:
Modificar el pressupost plantejat per a l’exercici 2014, traslladant els 25.000 de la partida
número 19-172-450.00 del Capítol 4, al Capítol 2 partida número 19-172-227.00 del
pressupost per tal de poder contractar a altres empreses del sector en igualtat de
condicions amb el CIRE.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:

PRIMER.- APROVAR DEFINITIVAMENT el pressupost general per a l’exercici de 2014,amb
les esmenes proposades per la tècnica de medi ambient, el qual resumit per capítols és el
següent:

Resum pressupost 2014
Concepte
Ingressos
Capítol 1. Impostos directes

800.000,00

Capítol 2. Impostos indirectes

100.000,00

Capítol 3. Taxes i altres ingressos

656.505,52

Capítol 4. Transferències corrents

6.788.447,23

Capítol 5. Ingressos patrimonials

23.026,70

Capítol 7.Transferències de capital

60.000,00

Capítol 8. Actius financers

4.261,35

Capítol 9.Passius financers

175.000,00

Total ingressos

8.607.240,80

Despeses
Capítol 1. Remuneracions de personal

2.009.111,66

Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis

2.169.672,44

Capítol 3. Interessos

178.377,04

Capítol 4. Transferències corrents

3.299.369,25

Capítol 6. Inversions reals

585.213,24
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Capítol 7. Transferències de capital

0,00

Capítol 8. Actius financers

10.000,00

Capítol 9.Passius financers

355.497,17

Total despeses

8.607.240,80

TERCER.- APROVAR les bases d’execució del Pressupost any 2014, les quals van annexes al
mateix.
QUART.- APROVAR 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, i en la que es
preveu l’amortització de llocs de treball i la dotació d’un nou lloc de treball, pels motius que
figuren en la memòria que acompanya a la plantilla.
CIQUÈ.- MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball i l’Organigrama, per adaptar-lo a les
modificacions de la plantilla de personal per l’any 2014, d’acord amb la memòria que
s’acompanya.
SISÈ.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe de la secretària-interventora d’avaluació del
compliment dels objectius de la llei orgànica 2/2012, que no queda modificat respecte de
l’aprovació inicial del pressupost.
SETÈ.- PUBLICAR en el BOP la seva aprovació definitiva.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i
manifesta que hi ha hagut un petit canvi, que és que l’empresa CIRE que són els encarregats
de fer la neteja de boscos, i aquesta està en col·laboració amb el servei del SOC, que és el
servei d’ocupació de Catalunya de la Generalitat, i sempre es signava un conveni per
desenvolupar un conveni per la contractació de treballadors desocupats per la realització
d’obres d’interès general i social; i aquest any aquest conveni no existeix i per tant no els
podem contractar per capítol 4 que és subvenció i el canviem a capítol 2 per poder-ho fer amb
altres empreses. Aquest és l’únic canvi que hi ha hagut i ens hem vist obligats a fer aquesta
modificació.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i
manifesta que ja es van definir en aquests pressupostos en el seu moment, i només constatar
que malgrat ha estat publicat al BOP, estaria bé que es pengés a la pàgina web de l’EMD.
VOTACIÓ.- S’aprova per 6 vots a favor: 5 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre
del grup PP. 1 vot en contra de la membre del16grup CPCV.

4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21: TAXA PER A LA
PARTICIPACIÓ A LES 5 MILLES FEMENINES.

EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL llegeix la
proposta d’acord d’aprovació definitiva de l’Ordenança Fiscal núm 21 de la Taxa per a la
participació a les 5 milles femenines, per la qual es proposa incloure en l’article 7è l’exempció
pels participants menors de 18 anys al pagament de la quota.
Seguidament manifesta que es van aprovar les Ordenances Fiscals pel 2014 on es va crear
aquesta taxa per la cursa de les 5 Milles femenines i ens han fet arribar una petició de l’Arnau
Cadell sol·licitant la gratuïtat per les estudiants de l’institut. Hem fet la exempció per les
alumnes de l’institut i totes les estudiants menors de 18 anys.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i
manifesta que ens sembla fantàstic que el jovent no hagi de pagar, perquè ja està be de tant
pagar i pagar, però mai, mai es té en compte els aturats. No tenen dret a res i seria convenient
que de tant en tant ens recordéssim de les coses socials i en aquest cas penso que també es
podria afegir. Gràcies.
Pren la paraula el PRESIDENT i proposa passar a votació.....
Interromp el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i pregunta si es pot també aprovar l’esmena
“in voce” introduïda per la senyora Babiloni.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que s’inclou en el punt l’esmena “in voce” presentada per la
senyora Babiloni.
Atès que l’article 26.5 del Reglament Orgànic Municipal de l’EMD de Valldoreix, estableix que es
podran presentar esmenes transaccionals i/o “in voce” com a conseqüència del debat d’un punt
de l’ordre del dia, havent d’ésser sotmès a votació amb caràcter previ a les esmenes originàries.
Es procedeix a la votació el punt de l’ordre del dia amb l’esmena inclosa, que queda redactada
de la següent manera:
Atès que en data 6 de novembre de 2013, el Ple de la Junta de Veïns, va aprovar inicialment
l’Ordenança Fiscal núm. 21: Taxa per a la participació de les 5 Milles Femenines.
Atès que l’Ordenança ha estat exposada al públic pel termini de 30 dies mitjançant edicte inserit
en el Butlletí Oficial de la província, de data 12 de novembre de 2013 i al tauler d’anuncis de
l’EMD.
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Atès que en el termini d’informació al públic el Sr. Lluís Tordera Martin, actuant en nom i
representació de AMPA de l’IES Arnau Cadell ha presentat escrit d’al·legacions, registrat
d’entrada núm. 4451, de data 22 de novembre de 2013. En aquest escrit es sol·licita que les
alumnes de l’IES Arnau Cadell no paguin per participar a les 5 Milles Femenines.
Vist el següent informe de data 25 novembre de 2013 emès al respecte de les al·legacions
presentades per la Tècnica de Medi Ambient de l’EMD de Valldoreix:
ESTIMACIÓ DELS COSTOS PREVISTOS PER A L’ADMINISTRACIÓ PER A
CALCULAR LA TAXA IMPOSABLE PER A LA PARTICIPACIÓ A LES 5 MILLES
FEMENINES DE VALLDOREIX:
1. INTRODUCCIÓ:
El present estudi pretén estimar el cost que comporta per a l’EMD de Valldoreix
l’organització de la cursa de les 5 Milles Femenines, amb l’objecte d’establir la taxa
necessària per a la seva finançament en base a uns criteris que proporcionin la cobertura
total o parcial de l’esmentat cost.

2. COSTOS PREVISTOS

CONCEPTE
1 GESTIÓ /DIRECCIÓ
CURSA
2 TASQUES
RESPONSABLES ÀREES –
3 DIES
30 VOLUNTARIS
TOTAL RECURSOS
HUMANS
1 PROMOCIÓ: PÒSTERS
A 3 + DÍPTICS
1 CONSTRUCCIÓ WEB +
ENLLAÇ TPV
1 PROMOCIÓ WEB +
COMUNITY MANAGER
CRONOMETRATGE
CURSA
SORNORTIZACIÓ
SORTIDA/META

RECURSOS HUMANS
PREU/UNITAT
UNITATS

PREU

1.300 €

1

1.300 €

300 €

2

600 €

20 €
30
DESPESES FIXES

600 €

2.500 €
300 €

1

300 €

500 €

1

500 €

200 €

1

200 €

900 €

1

900 €

600 €

1

600 €
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SPEAKER
TROFEUS
MATERIAL MARCATGE
CIRCUIT
MATERIAL PAPERERIA
1 FRUITA
SAMARRETES
ORGANITZACIÓ
1 VARIS
TOTAL DESPESES FIXES
AVITUALLAMENT
DORSAL + CINTA
GUARDA ROBA
SAMARRETES
PARTICIPANTS
TOTAL DESPESES
VARIABLES
TOTAL

150 €
16 €

1
40

150 €
640 €

150 €

1

150 €

100 €
300 €

1
1

100 €
300 €

2,90 €

100

290 €

300 €

1
4.430 €
DESPESES VARIABLES
0,20 €
3000

300 €

600 €

0,30 €

1000

300 €

2,90 €

1000

2.900 €

3.800 €
12.983,30 € (IVA inclòs)

3. COSTOS PER A LES PARTICIPANTS
Preveient una participació aproximada similar a l’any 2013, la qual va ser de 900
participants.
Tenint en compte les diferents quotes establertes per a les participants, les quals són:
-

0 € per als participants a la cursa infantil
0 € per als participants a les 2,5 milles i a les 5 milles que siguin menors de 18 anys.
8 € per a les participants per a la cursa de les 2,5 milles.
8 € per a les participants de la cursa de les 5 milles que estiguin federades i disposin
de Assegurança mèdica i disposin de xip propi.
10 € per a les participants de les 5 milles que disposin de xip propi, però no
d’assegurança mèdica.
12 € per a les participants de les 5 milles que no disposin d’assegurança mèdica ni xip
propi.

Es preveu una assistència de 150 participants per a cada quota, la qual cosa comporta el
següent ingrés per a l’EMD:

CATEGORIA

PARTICIPANTS
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QUOTA

INGRÉS

CURSA INFANTIL
MENORS DE 18 ANYS
CURSA 2,5 MILLES
CURSA 5 MILLES
sense xip ni
assegurança mèdica
CURSA 5 MILLES amb
xip sense
assegurança mèdica
CURSA 5 MILLES amb
xip i assegurança
mèdica

150 persones
150 persones
150 persones

0€
0€
8€

0€
0€
1.200 €

150 persones

12 €

1.800 €

150 persones

10 €

1.500 €

150 persones

8€

1.240 €

INGRÉS TOTAL

5.700 €

Atès tot l’anterior, es conclou:
Que els costos totals de la Cursa de les 5 Milles Femenines de Valldoreix són de 12.983,30
€ i els ingressos totals esperats pel pagament de la taxa d’inscripció de les participants són
de 5.700 €, la qual cosa suposa una diferència de 7.283,30 € els quals seran assumits per
aquesta administració.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Estimar en part les al·legacions presentades en el següent sentit:
-

Incorporar un article setè anomenat exempcions, que queda redactat de la següent
manera:
“Article 7è. Exempcions:
-

Les participants menors de 18 anys estan exemptes del pagament de la quota.
Les participants que es troben en situació d’atur estan exemptes del pagament de la
quota. Caldrà presentar el document que acrediti el fet d’estar en situació d’atur.”

SEGON.- Aprovar definitivament l’Ordenança Municipal Fiscal núm. 21: Taxa per a la
participació de les 5 Milles Femenines, amb les esmenes recollides en l’apartat anterior.
TERCER.- Publicar íntegrament l’Ordenança amb les esmenes acordades al BOP, al
DOGC, al Butlletí informatiu local, el tauler d’edictes de la Corporació.
QUART.- Notificar el present acord al Sr.

Lluís Tordera Martin.
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VOTACIÓ.- Es procedeix a votar el punt amb l’esmena inclosa que s’aprova per unanimitat.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la
sessió a les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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