ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL TRENTA-U DE MARÇ DE DOS MIL ONZE.
A Valldoreix, el dia trenta-u de març de dos mil onze, a la seu de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’illustre Presidenta de la Junta de Veïns, senyora
MONTSERRAT TURU I ROSELL –Grup CPCV-, es reuneixen a les 20.00 hores els Vocals següents:
senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –Grup CPCV-, SR. JOAN GAYA I BELTRAN –Grup CPCV-,
SR. PABLO ALONSO GONZÁLEZ –Grup CPCV-, SR. JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP CiU-ACTUEM,
SRA. SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM -, SRA. ANGELA Mª BLEDA I LORENZO –
GRUP CiU- ACTUEM, SR. EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ –GRUP CiU-ACTUEM, SRA. ÀNGELS
SOLÉ I GILI –GRUP CiU-ACTUEM, 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
per ordre de la Presidència 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 DE 27 DE GENER DE
2011.
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari de 27 de gener de 2011, 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 de 27 de gener de 2011.
VOTACIÓ.- Sotmès a votació s’aprova per unanimitat dels membres presents en la sessió
plenària.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A
6.000 EUROS
Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2010, s’estableix que es donarà
compte al Ple dels Decrets de contractes la quantia dels quals sigui superior a 6.000.-euros.
Es dóna compte al Ple dels Decrets acordats a partir 25 de gener de 2011 (data última que es va
donar compte amb l’anterior Ple) fins a 22 de març de 2011, de contractacions superiors a 6000
euros més IVA:
•

Decret núm. 175/11, de 22 de març de 2011, d’adjudicació definitiva del contracte menor
de serveis a Proseñal SL, amb l’objecte1
de senyalització viaria horitzontal de la

Rbla. M. J. Verdaguer i Av. Joan Borràs, pel preu de 7.631,26€ més IVA.

EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que, com
saben, en les bases d’execució del pressupost aprovat enguany hi ha una modificació del de l’any
passat, està establert que els contractes per quantia superior a 6.000 euros es passi compte en el
ple de les condicions en les quals s’ha realitzat l’esmentat contracte. En aquest cas es tracta del
contracte menor de serveis per a la contractació de la installació semafòrica que s’està installant
justament aquests dies a l’Avinguda Mossèn Cinto. Concretament s’han demanat, segons és
preceptiu, tres pressupostos els quals han resultat de la següent manera: l’empresa Inter Road
per 16.042 euros, Proseñal per 7.600 euros en números rodons i Señal Trafic per 8.250 euros;
sent adjudicada a la de menor preu que a més és una empresa de prestigi, és Proseñal SL que és
l’empresa que ha presentat el preu més baix de 7.600 euros. No hi ha cap altre contracte d’aquest
nivell per tant aquesta és tota la informació.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ i
exposa que ha arribat a nosaltres que, per no haver-ne de donar compte, algunes factures de
6.000 euros ens demanen que es facin en dues o tres factures i jo estic convençut que vostès no
ho han fet però m’agradaria que quedés ben clar que no ha sigut així perquè ens ha arribat que,
efectivament, ho havien fet. Gràcies.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que aquesta pregunta no fa referència
al punt que estem parlant però de totes formes sí que això va passar però per una raó que ja vam
explicar en el seu moment. En les factures que vam aprovar en el ple anterior, aquelles factures
que passaven de l’altre any, concretament n’hi ha una d’un constructor del que ara no recordo el
nom i que havia presentat una factura amb realitzacions corresponents a obres diferents que
s’havien de computar en diferents partides, una d’elles era l’Escola Bressol i una altra era un
carrer; ara no recordo exactament el tema, i es va demanar al constructor, al proveïdor, que les
desglossés per poder computar cadascuna d’elles en la partida corresponent i sí, és veritat que
llavors baixaven de 6.000 euros però es donava aquesta circumstància quantitativa però
qualitativa no.

3. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL RÈGIM D’ÚS DELS HORTS URBANS DE
TITULARITAT DE L’EMD DE VALLDOREIX
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i proposa al ple de debatre els punts 3, 4 i
5 següents de manera conjunta, atesa la seva temàtica, i votar-los posteriorment per separat.
Vist el procediment per l’aprovació d’ordenances locals i reglaments establert a l’article 49 de la Llei
de Bases de Règim Local.
Atès que d’acord amb l’article 22 de la Llei de2Bases de Règim Local el Ple és competent per

l’aprovació dels Reglaments i ordenances generals.
Es proposa adoptar el següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament de règim d’ús dels horts urbans de l’EMD de
Valldoreix.
SEGON.- Sotmetre aquest acord al tràmit d’informació pública pel termini de 30 dies mitjançant
anunci a publicar al BOP de Barcelona, al DOGC, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, i al
tauler d’anuncis de la corporació i a la web, a efectes de possibles reclamacions i suggerències. En
cas de no presentar-se cap allegació es procedirà a l’elevació a definitiu d’aquest acord sense
necessitat d’adoptar-ne un de nou.
EXPLICACIÓ DELS PUNTS 3, 4 i 5.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO GONZÁLEZ i
exposa que es farà l’explicació dels tres punts. Com vostès saben quan es va fer el projecte de
rehabilitació de la Riera de Can Nonell hi havia un terreny adjacent a aquest àmbit d’actuació en el
que es va considerar la possibilitat de fer uns horts urbans, és una parcella de 400 i escaig
metres i el que s’ha fet allà és l’arranjament d’aquesta parcella per a poder fer aquests horts
d’utilització d’ús privatiu però essent horts urbans. Presentem aquí, d’una banda l’aprovació del
reglament de l’ordenança fiscal i les bases per a la convocatòria d’adjudicació. De fet jo el que
faria, atès que són documents que són feixucs sencers, sí que els en faig un petit resum del que
s’hi ha establert. El terreny destinat constarà de quinze parcelles, les parcelles no tenen totes el
mateix metratge però oscillen entre la més gran, que són dues de 38,8 metres, fins als 21,10 que
tindria la més petita. De fet en podien sortir més però s’ha fet una reserva d’una de les parcelles
que té un obstacle al mig, té una figuera, i aquesta se la reserva la pròpia Administració perquè,
com vostès saben també, per a un dels tallers que es realitza que és un taller d’agricultura
ecològica i jardineria, s’ha pensat que en el futur aquest taller es pugui fer allà. El que s’ha fet
doncs és reservar una parcella per fer-ne aquest ús que seria un ús més públic i més collectiu.
L’altra cosa important que s’hauria de dir és que l’ús que se’n donaria de partida seria de quatre
anys, s’establirà un dipòsit de garantia i la taxa s’ha calculat, com totes, sobre la base de les
despeses que generaria el manteniment d’aquesta activitat. El que s’ha fet és un càlcul, com que
les parcelles no tenien totes el mateix metratge, hem considerat que el que era més just des del
punt de vista d’atorgament també era considerar el cost de manteniment d’aquest ús, repartir-lo
pels metres quadrats totals i multiplicar-lo pel nombre de metres quadrats que tindria cada
parcella. Un altre apartat important a destacar serien les condicions que s’exigirien als sollicitants
i són bastant obertes: en principi podrà demanar una parcella qualsevol persona que sigui major
d’edat, que estigui empadronada a Valldoreix i que no disposi a títol de propietari, arrendatari o
similar de cap altre hort o terreny de conreu dins de l’àmbit territorial de Valldoreix o dins de la
comarca del Vallès Occidental. L’adjudicació es faria mitjançant una comissió que està constituïda
pel vocal de medi ambient o per una persona que delegui, per la Tècnica de l’àrea de medi
ambient i sostenibilitat, que exerciria les funcions de secretaria de la comissió i també tindria veu i
vot, i també estaria formada per un membre representant del grup de l’oposició. El sistema
d’adjudicació, que seria l’altre punt també important, és que a les sollicituds que es
3

considerin vàlides se’ls donarà un número i, segons l’ordre d’entrada de les sollicituds, es farà un
sistema de sorteig, per tant, es respectaria l’ordre de sollicitud, tots aquests números
s’insacularien i a mida que anessin sortint els adjudicataris tindrien la possibilitat d’escollir de
quina parcella volen demanar l’adjudicació. La resta són totes les clàusules típiques de qualsevol
reglament , que són les causes d’extinció de les llicències, tractament de les dades de caràcter
personal, etc. Jo diria que a grans trets aquesta seria la informació que els dóna idea de quin serà
l’ús que es farà d’aquestes parcelles. Voldria fer també un recordatori en aquest punt, i de pas
fer-lo extensiu a un altre punt que es presentarà més tard, és el tema del Pla de sostenibilitat
local i és per al meu antecessor, amb aquesta responsabilitat amb la vocalia de medi ambient,
perquè de fet ambdós temes van ser encetats pel Josep Casadellà i que a mi m’ha tocat la
responsabilitat de continuar-los i d’acabar-los feliçment.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.

4. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM.20 DE LA TAXA PER LA
UTILITZACIÓ DELS HORTS URBANS DE LA CORPORACIÓ DE L’EMD DE VALLDOREIX.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i exposa que ha estat verificat que, en
relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització d’activitats administratives de
competència local, que s’imposen o es modifiquen, l’import de la recaptació estimada no excedeix,
en el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al que preveu
l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la secretària-interventora.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2011 i següents l’establiment de
l’ordenança fiscal núm.20 de la taxa per la utilització dels horts urbans de la corporació de l’EMD
de Valldoreix.
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 allegacions 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.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.
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5. APROVACIÓ DE LES BASES PER LA CONVOCATÒRIA D’ADJUDICACIÓ DE L’ÚS DELS
HORTS URBANS
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i exposa que vistes les bases per a
l’atorgament de llicències municipals d’ocupació i ús temporal dels horts de titularitat de l’EMD,
situats dins el marc del projecte de “Rehabilitació ambiental de la zona verda situada a la Riera de
Can Nonell entre el Passeig del Nard i el Passeig Rossinyol”.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar les bases que regiran la convocatòria d’adjudicació de l’ús dels horts urbans.
SEGON.- EXPOSAR les bases el tauler d’anuncis de l’EMD de Valldoreix, a la web
www.valldoreix.cat, i al BOP, els efectes d’examen i reclamació dels interessats. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm, i un cop aprovades les bases es procedirà efectuar la
convocatòria per Decret de Presidència.

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.

6. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL PROJECTE D’OBRA “CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA
BRESSOL DE VALLDOREIX”.
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i proposa al ple de debatre els punts 6 i
7 també conjuntament, doncs tots dos fan referència a l’Escola Bressol, i després fer-ne la votació
per separat.
Atès que per sessió plenària extraordinària celebrada per la Junta de veïns el dia 22 de juny de
2009 es va aprovar definitivament el projecte d’obra «Construcció de l’Escola Bressol de
Valldoreix», redactat per l’arquitecte Sra. Mariona Genís, amb un pressupost d’execució per
contracta de 1.194.997,73€.
Atès que l’execució del projecte esmentat es va adjudicar a Construcciones Bosch Pascual SA, i es
va signar el contracte administratiu el 26 d’octubre de 2010, per un import de 945.924,36 més
IVA.
Atès que el director de l’obra ha formulat una proposta de modificació del projecte, la qual
representa una variació d’import de 164.470’42 € més IVA que representa un 17,387% sobre el
preu d’adjudicació, i un 14’82 sobre el preu del Projecte, essent inferior al 20% del pressupost,
5

sense que comporti una variació substancial del seu objecte o de les seves característiques
bàsiques.
Atès que el facultatiu redactor del projecte ha redactat la corresponent memòria justificativa, així
com la documentació tècnica necessària, en els termes de l’article 43.b) del ROAS, incorporant-hi,
alhora, les modificacions pertinents en l’estudi de seguretat i salut.
Atès que aquesta documentació l’han supervisat els Serveis Tècnics, els quals han emès un
informe favorable i, a més, un pronunciament exprés en relació amb les modificacions introduïdes
en l’estudi de seguretat i salut del projecte.
Atès que, tal com preveu l’article 43.c) del ROAS, s’ha concedit al contractista un termini
d’audiència de l0 dies hàbils, durant el qual aquest ha donat la seva conformitat amb la
modificació de referència.
VIST l’informe favorable de l’interventor de fons, es proposa adoptar a la Junta de Veïns l’adopció
del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR la modificació del projecte d’obra ordinària titulat Construcció de l’Escola
Bressol d’acord amb la documentació redactada, a aquests efectes, per l’arquitecte Sra. Mariona
Genís, amb un import de modificació de 164.470’42 € més IVA, que representen un 17,387% de
l’import del preu d’adjudicació de les obres, el qual passa a ser d’un total de 1.110.394’78 ,75€
més IVA, i l’import del pressupost del Projecte modificat sense la baixa del preu d’adjudicació,
passa a ser de 1.209.424’43 més IVA.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al contractista de les obres.
EXPLICACIÓ DELS PUNTS 6 i 7.- Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i
exposa que en el darrer ple es va aprovar el pressupost i en ell ja hi havia una part d’inversions
que era per dotar el pressupost de l’Escola Bressol on hi havia hagut un dèficit inicial. Aquest
dèficit inicial no era per temes de mala gestió sinó senzillament que el projecte tenia unes
mancances com són la canalització d’aigua de la baixada del carrer, que es va veure que es va
haver de fer, un mur de contenció, etc. Coses que no és que estiguessin mal fetes sinó que
faltaven. Aquesta obra tenia un pressupost d’execució per contracte d’1.194.997 euros, es va
adjudicar a l’empresa Bosch Pascual SA per 945.924,36 euros i amb aquest increment hem tingut
una variació de 165.087,39 euros que representa un 17,45% que és inferior al 20% del
pressupost. Això no representa una variació substancial i llavors ara es tractaria d’aprovar aquesta
modificació del projecte i alhora aprovar el contracte amb l’empresa adjudicatària per cobrir
aquesta despesa. El total de l’obra passaria a ser d’1.111.011 euros.

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.
6

7. APROVAR LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA “CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA
BRESSOL DE VALLDOREIX”.
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i exposa que en sessió plenària
extraordinària celebrada per la Junta de veïns el dia 22 de juny de 2009 es va aprovar l’expedient
de contractació i es va convocar la licitació de l’obra d’execució del projecte de l’Escola Bressol de
Valldoreix, amb un pressupost d’execució de 1.030.170,45 més IVA.
Atès que l’execució del projecte esmentat es va adjudicar a Construcciones Bosch Pascual SA, i es
va signar el contracte administratiu el 26 d’octubre de 2010, per un import de 945.924,36 més
IVA.
Atès que el director de l’obra ha formulat una modificació del projecte, la qual representa una
variació d’import de 164.470’42€ més IVA que representa un 17,387%, i és inferior al 20% del
pressupost, sense que comporti una variació substancial del seu objecte o de les seves
característiques bàsiques.
Atès que aquesta modificació no implica aïllada o conjuntament amb altres modificacions,
alteracions del preu del contracte en quantia superior al 20% del preu primitiu del contracte, amb
exclusió de l’Impost sobre Valor afegit, i per tan l’administració pot modificar el contracte.
VIST l’informe favorable de l’interventor de fons, es proposa adoptar a la Junta de Veïns l’adopció
del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR la modificació del contracte d’obra ordinària de l’Escola Bressol de
Valldoreix entre l’EMD de Valldoreix i CONSTRUCIONES BOSCH PASCUAL SA d’acord amb la
documentació redactada, a aquests efectes, per l’arquitecte Sra. Mariona Genís, amb un import de
modificació de 164.470’42€ més IVA, que representen un 17,387% d’aquest mateix import envers
el preu d’adjudicació de les obres, el qual passa a ser d’un total de 1.110.394’78€ més IVA.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al contractista de les obres.

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.

8. ACCEPTAR UN PRÉSTEC DE 900.000€ AMB DESTÍ AL SOTERRAMENT DE LES LÍNIES
D’ALTA TENSIÓ DEL BANC DE SABADELL.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que vist l’informe de la Secretària-interventora respecte a
l’aprovació d’un préstec amb el Banc de Sabadell.
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Es proposa adoptar a la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR el préstec concedit pel Banc de Sabadell per un import de 900.000€ pel
finançament del soterrament de les línies d’alta tensió prevista com inversió en el Pressupost de la
corporació 2011, d’acord amb les següents condicions:
Tipus d’interès: euribor a 12 mesos + 3 punts
Comssió obertura : 1,5%
Comissió no disponibilitat: 0
Comissió de cancellació : 0
Termini: 11 anys més 1 de carència
Tipus mínim 3,5%
Tipus màxim 12%
Revisions tipus interès: anual
SEGON.- ACCEPTAR la minuta del préstec.
TERCER.- CONDICIONAR la signatura del préstec a la ratificació d’aquest préstec per
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i a l’aprovació definitiva del Pressupost de l’EMD de l’any
2011 i la Modificació pressupostària núm. 3/2011.
QUART.- FACULTAR a la Presidenta de l’EMD de Valldoreix per a la signatura d’aquest préstec.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquesta operació al Departament d’Economia i Finances de la
Generalitat de Catalunya.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora PRESIDENTA i presenta el punt exposant
que es tracta d’un assumpte conegut per tothom que ja hem explicat abans a l’audiència pública,
saben que ja s’ha tancat el document que dóna llum verda al soterrament de les línies d’alta
tensió, que d’això en surt un repartiment per part de les Administracions i d’Endesa que, en tot
cas ho torno a repetir perquè en quedi constància a l’acta, d’un total d’obra d’11.673.224 euros,
L’EMD aportarà 1.243.232 euros, l’Ajuntament de Sant Cugat 1.343.210 euros, ENDESA 3.668.000
euros més els dos projectes de què s’ha fet càrrec ENDESA, tant el projecte d’eliminació com el de
soterrament que hem hagut de fer posteriorment per l’Ordre ministerial que no ens possibilitava la
primera solució. De l’Estat, a través de l’ICAEN, l’Institut Català d’Energia de la Generalitat de
Catalunya, s’ha fet una gestió per donar una subvenció a ENDESA i facilitar el tancament
d’aquesta actuació, de 2.520.000 euros i l’ICAEN, la Generalitat, de 2.197.843 euros import que ja
va comprometre la Generalitat amb la resolució de data 23 de novembre del 2010. D’aquí en surt
un calendari, en aquest moment ja s’ha tirat endavant la sollicitud d’autoritzacions, a finals d’any
es reunirà la comissió per a encarregar la licitació de l’obra; el principi d’obra es preveu entre el
mes de gener i màxim de tard el 15 de desembre de 2012. Jo diria que l’ICAEN és el primer
interessat perquè s’acabi l’obra en aquesta data perquè si no perdria la subvenció, per tant,
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jo crec que sempre ens és difícil des de les Administracions poder parlar de terminis però jo diria
que aquest és un termini, jo el consideraria bastant tancat. Això ens permetrà parallelament
seguir treballant amb l’organització de l’Avinguda Baixador i amb el projecte de la Plaça de la
Centralitat. Com que estem parlant del préstec, és una part de la totalitat, veieu que el préstec és
de 900.000 euros i la quantitat és d’1.900.000 euros, passo la paraula al nostre vocal regidor
d’Hisenda senyor JOAN GAYA I BELTRAN.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que tal i com s’ha comentat, aquesta
obra es finançarà al llarg dels propers dos anys; aquest any s’ha de pagar el 80% corresponent a
l’obra del soterrament de les línies elèctriques i el 2012 el 20% restant en finalitzar l’obra. El crèdit
que demanem en aquest moment és de 900.000 euros i també s’hi afegiran altres crèdits que
estan subvencionats, aquests seran crèdits oficials, les condicions són realment bones després de
diverses negociacions amb diversos bancs i s’ha decidit acceptar, cal dir que s’ha treballat en
aquest tema amb la oposició i concretament amb el senyor Eduard Delgado, les condicions del
crèdit són per a 12 anys, un any de carència més 11 anys amb un interès de l’EURIBOR a 12
mesos més tres punts amb una comissió d’obertura de l’1.5 sense comissió de no disponibilitat i
sense comissió de cancellació, amb un tipus mínim del 3.5% i un tipus màxim del 12% que
esperem, tal i com estan les coses, que no hi arribem. La revisió del tipus d’interès serà anual, cal
dir que en la darrera oferta que varem tenir aquest interès anual s’arrodonia a l’alça sempre amb
0.125 punts més i gràcies a un suggeriment del senyor Delgado hem aconseguit que no
s’arrodoneixi i això suposa uns quants milers d’euros que ens estalviarem. La quota resultant
durant el primer any de carència és d’11.250 euros trimestrals, els pagaments seran trimestrals, i
durant els 11 anys restants els pagaments seran de 26.717 euros trimestrals que ve a suposar poc
més de 100.000 euros anuals. La raó per la qual l’Entitat s’endeuta amb aquestes característiques,
com varem veure en el darrer ple del pressupost la capacitat d’endeutament de l’Entitat és
suficient i és molt alta; en aquests moments estem amb un endeutament molt inferior al conjunt
de municipis no solament de Catalunya, sinó de l’Estat i probablement d’Europa i en aquest sentit
podem fer doncs aquest endeutament. Té sentit que ens endeutem amb quantitats tan elevades
des del punt de vista conceptual, no tan tècnic, en el sentit que es tracta d’una obra de la qual
fruiran les generacions futures i, per tant, és lògic que les generacions futures es facin càrrec
també d’aquest pagament atès que l’Entitat ho anirà pagant durant aquests 11 anys. A tot això,
evidentment, l’any 2012 s’hi haurà d’afegir un crèdit per la resta del 20% que quedarà i mirarem
també que sigui un crèdit subvencionat en la mesura del que pugui ser i, si no, tenim capacitat
per endeutar-nos amb la quantitat corresponent. Cal dir que per la Llei de règim local, la
sollicitud de crèdit per part de l’EMD ha de ser ratificada en el ple de l’Ajuntament de Sant Cugat i
ho serà en el ple que tindrà lloc el dia 31 de març i per tant ho tindrem tot absolutament lligat en
breu. Perdó, hi ha un error de l’interventor de Sant Cugat, serà el dia 18 d’abril. Moltes gràcies.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i exposa que per
reforçar el que han dit la senyora Presidenta i el senyor Gaya, nosaltres estem molt contents
d’aquest punt de l’ordre del dia d’avui perquè d’alguna manera és la cloenda d’un procés molt
llarg, el dijous passat varem fer un ple extraordinari on varem aprovar un nou pressupost que
precisament permetia donar garanties sobre la solvència d’aquesta EMD per tal d’assumir aquest
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crèdit i, tal i com deia el senyor Gaya fa un moment, durant aquests anys hem intentat tenir un
endeutament mínim precisament per poder ser forts i afrontar aquest soterrament de les línies.
En tercer lloc, l’altra cosa que és fonamental és que per Valldoreix això serà un pas endavant molt
important, com la nova Centralitat i l’Avinguda del Baixador que connectarà amb la part de Mirasol
i que donarà una via de comunicació que fa molta falta a la nostra Vila. Moltes gràcies.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.
9. APROVAR EL PLA D’ACCIÓ LOCAL SOSTENIBILITAT (AGENDA XXI)
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i exposa que l’àrea de Medi Ambient ha
presentat el Pla d’acció local de Sostenibilitat (PALS) dins el marc del Projecte de l’Agenda 21,
consistent en quatre línies estratègiques que engloben el total de les accions a realitzar durant els
propers 10 anys en matèria de medi ambient.
Atès que el Pla d’acció local de Sostenibilitat ha estat sotmès a un procés de participació
ciutadana.
Es proposa adoptar a la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar el Pla d’acció Local de Sostenibilitat de Valldoreix dins del marc del Projecte
de l’Agenda 21.
SEGON.- Exposar el PALS a la web de la corporació.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO GONZÁLEZ i exposa que el
que aprovem avui, que se’n diu Pla d’acció local de sostenibilitat, deriva de tot allò que ja en
alguna altra ocasió havíem parlat que és el conjunt de l’Agenda 21, alguns de vostès han assistit a
plens i en tindran la informació, informació que hem donat per altres vies, fins i tot hem tingut
l’oportunitat d’assistir al procés de participació ciutadana; sí que m’agradaria fer un recordatori i
llegir algunes precisions que ajudaran a entendre què significa això del Pla de sostenibilitat local.
L’Agenda 21 de fet deriva del programa per al desenvolupament sostenible del segle XXI que es
va tractar per primera vegada en una reunió que es va fer a Rio de Janeiro l’any 1.992, allà per
primera cop les Nacions Unides es plantejaven una mica el problema de què passava amb el ritme
de creixement de la Humanitat en general que estàvem tenint i si això el planeta ho podia
aguantar. La concreció següent es va fer dos anys més tard a la ciutat d’Aalborg, de la que va
sortir l’anomenada Carta d’Aalborg, i és on es va concretar més, i recordaran o hauran sentit
alguna vegada la famosa frase de “pensa en global, actua en local”, es va arribar a la conclusió
que, efectivament, si es volien portar a terme tots els processos de transformació, el més
important era actuar des del món local. Es va constituir tot el procés d’elaboració d’agendes del
que s’ha anomenat Agendes 21 locals. Perquè se li deia Agendes 21? Doncs perquè es pensava en
la perspectiva de com voldríem tenir el món al segle XXI. L’Agenda XXI fonamentalment consta
d’un primer procés que varem realitzar al llarg10de l’any 2009 i que era un procés de diagnosi, és

a dir d’analitzar en quina situació es troba la nostra Vila, i quan tenim aquestes dades de la
diagnosi el segon pas és decidir quin pla estratègic decidim que hem de fer en un curt/llarg
termini per arribar a fer la nostra Vila més sostenible. Els llegiré algun apartat perquè crec que és
clarificador atès que de vegades parlem de conceptes com sostenibilitat i no sabem ben bé què
és, m’agradaria doncs llegir uns petits textos que són illustratius d’aquests punts. Els objectius
bàsics del Pla de sostenibilitat local són els següents:
- Donar al territori elements de coneixement per poder desenvolupar de manera programada
polítiques que integrin els aspectes ambientals i territorials seguint els principis d’un
desenvolupament sostenible.
- Potenciar i orientar el desenvolupament cap a un horitzó d’un major aprofitament dels
recursos
amb un mínim impacte sobre el Medi ambient.
- Establir estratègies ambientals integrades per sobre d’un enfocament sectorial.
- Fomentar la participació dels agents locals i collectius ciutadans en aquest procés de manera
que el desenvolupament sostenible, s’efectuï sota la premissa de la corresponsabilitat.
- Es presenta doncs un pla que no és només un pla demandat a liderar per part dels ens
públics sinó que és un pla de futur a curt, llarg i mig termini que ha de ser el marc d’actuació
per a tots i
cadascun dels ciutadans tant en l’àmbit públic com privat.
- Establir una sèrie d’actuacions amb prioritats definides per a impulsar el desenvolupament
sostenible del territori tenint en compte el context supramunicipal i el suport institucional
necessari per tal de poder desenvolupar el procés amb garanties d’èxit.
Penso que aquesta és una de les parts que illustra una mica el que hem fet, abunda en la idea
del que els deia i més tard m’hi referiré, i després els volia llegir dos petits paràgrafs curts que són
de la Carta d’Aalborg a la que abans feia referència. Concretament són el principi 1.1 i el principi
1.2:
El principi 1.1 diu: nosaltres ciutadans i viles europees signants d’aquesta Carta d’Aalborg,
entenem que la nostra manera de viure la ciutat i particularment les nostres pautes de
divisió del
treball i de les funcions, ús del sòl, el transport, la producció industrial,
l’agricultura i les
activitats de consum i lleure i, per tant, el nostre nivell de viure, ens fan
especialment responsables
de molts dels problemes ambientals als quals s’enfronta la
humanitat.
-

El principi 1.2 diu: nosaltres ciutats i viles comprenem que la idea de desenvolupament
sostenible ens ajuda a fonamentar el nostre nivell de vida en la capacitat de sosteniment
de la natura. Volem aconseguir justícia social, economies sostenibles i sostenibilitat
ambiental. La justícia
social haurà de basar-se necessàriament en la sostenibilitat
econòmica i l’equitat, que requereixen sostenibilitat ambiental. Sostenibilitat vol dir mantenir
el capital ambiental. Ens exigeix que el ritme en
el que consumim matèries renovables,
com l’aigua i els recursos energètics, no excedeixi el ritme amb
el que es refan els sistemes
naturals i que el ritme al que
consumim recursos no renovables, no superi el ritme al que
són substituïts per recursos no renovables11
sostenibles.
Sostenibilitat
ambiental
-

també
vol dir que el ritme al que s’emeten
contaminants no excedeixi la capacitat
de l’aire i el sòl
d’absorbir-los i processar-los. A més, la sostenibilitat ambiental implica
mantenir la biodiversitat, la salut humana i també la qualitat de
l’aire, l’aigua i el sòl en uns
nivells suficients per sostenir sempre la vida i el benestar dels éssers humans i la vida animal i
vegetal.
Anant concretament al document que aprovem avui, que és un document important i que té una
extensió físicament parlant. M’agradaria dir que aquest procés va ser una iniciativa d’aquest
govern que ha comptat amb el consens amb l’oposició i que a més ha estat ratificat amb el procés
de participació ciutadana. És a dir, com deia la pròpia carta, és un document que va més enllà
d’un mandat polític concret; estem traçant aquí la política amb el compromís de tots del que seria
o el que voldríem que fos el futur de la nostra Vila en aquest mig/llarg termini sobretot en els tres
aspectes que componen la sostenibilitat i que serien l’aspecte econòmic, l’aspecte social i l’aspecte
purament mediambiental. Això em sembla important remarcar-ho i haig de dir que tot el procés
de participació ciutadana que va constar de varies sessions; una primera de presentació, dues
següents de tallers i la presentació del resum de les conclusions; encara que tot aquest procés de
participació no sigui un procés vinculant, era un procés consultiu, però sí que en el document
previ que va fer, a través de la diagnosi, l’empresa externa que nosaltres vam contractar s’hi van
recollir la pràctica totalitat de tots els suggeriments que van sorgir al llarg del procés de
participació ciutadana. Es partia d’una proposta i al llarg de tot el procés de participació ciutadana
d’aquesta proposta inicial algunes de les accions concretes van caure, altres es van incorporar de
nou atès que eren noves propostes fetes fruit de la participació ciutadana i altres van variar, és a
dir, es van incorporar alguns suggeriments a algunes de les propostes. Una mica com a resum
diria que el Pla local de sostenibilitat ha donat quaranta-cinc accions concretes d’actuació que més
tard s’hauran de prioritzar però que estan basades en quatre línies estratègiques d’actuació i a la
vegada cadascuna d’aquestes línies sumen onze programes d’actuació. Les línies estratègiques,
que s’han considerat en el PALS després de tot aquest procés són, una la millora de la gestió de
l’EMD, la segona seria conservar i gestionar els espais naturals agrícoles, la tercera reforçar la
qualitat de vida de la ciutadania i la quarta optimitzar la gestió dels recursos de l’EMD. Cada
programa d’actuació, que estarien dins d’aquestes línies d’actuació, tindria unes accions concretes
que serien aquestes quaranta-cinc que els comentava abans; en el primer apartat de millora de
gestió de l’EMD hi ha tres programes bàsics, un coordinador de l’EMD amb l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès, el segon és l’optimització i ambientalització de la gestió de la pròpia EMD i el
tercer potenciar la participació ciutadana i l’educació i sensibilització ambiental. En el segon
apartat, el de la conservació i gestió dels espais naturals i agrícoles hi ha dos programes
d’actuació, un de preservació del paisatge i de la connectivitat i un altre de millora de les zones
verdes. En el tercer, que és reforçar el nivell de qualitat de la vida de la ciutadania, hi ha dos
programes que són potenciar les entitats locals i serveis a la ciutadania d’una banda, i millorar la
qualitat de l’espai urbà i fomentar una mobilitat segura de l’altra. Finalment, el quart que seria
l’optimització dels recursos i serveis de l’EMD tindria quatre programes, el primer és l’estalvi i
eficiència energètica i implantació d’energies renovables, el segon fer ús sostenible de l’aigua, el
tercer minimitzar i prevenir la generació de residus i el quart millorar la qualitat de l’aigua. Com
els he dit, cadascun d’aquests programes es divideix en actuacions concretes fins arribar al
nombre màxim de quaranta-cinc. Avui es12tracta d’aprovar aquest document, que els volia

dir que la continuïtat la tindria amb unes fitxes de seguiment de cadascuna d’aquestes accions
que les realitzaran els serveis tècnics, en aquest cas la Tècnica de medi ambient de la casa, i que
hi ha constituïda també una comissió de seguiment per treballar conjuntament i continuar amb la
línia de la participació ciutadana i amb la que es treballarà conjuntament, quan ja tinguem aprovat
aquest document, és la nostra voluntat que l’establiment de les prioritats es faci també amb
participació ciutadana. Els haig de dir també que d’aquestes accions n’hi ha algunes que ja
estaven encetades com l’eficiència energètica de l’enllumenat públic en la que ja estem treballant,
n’hi ha d’altres que s’han de començar pràcticament de zero i també n’hi ha d’encetades però amb
poca cosa feta o a mig camí. Aquest és el procés de seguiment justament de totes les accions que
deriven del Pla d’acció de sostenibilitat local. Per la meva banda crec que està tot aclarit, si en tot
cas després tenen alguna pregunta amb molt de gust els la contestaré.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.
10.

MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE.

a) Moció institucional de la dona treballadora
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i passa a llegir la Moció institucional de
la dona treballadora:
“El món local sempre s’ha caracteritzat pel seu compromís en el desenvolupament de la nostra
societat, pel seu treball de proximitat en el si de la construcció d’un país més just i avançat. I en
definitiva, per la voluntat de contribuir des de l’esfera pública en l’assoliment d’un entorn on totes
les persones puguin dur a terme els seus projectes i aspiracions personals en un marc de plena
igualtat.
El dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, és una oportunitat que les institucions públiques i
privades de Catalunya no podem desaprofitar. Per tant, hem de vetllar conjuntament per tal que
les nostres reivindicacions en defensa de la plena igualtat d’oportunitats entre els homes i les
dones deixi de ser una utopia per esdevenir una realitat plausible.
Per tots són conegudes múltiples situacions quotidianes que ens allunyen d’aquest marc ideal de
plena igualtat de totes les persones amb independència del seu gènere. Així doncs, el dia 8 de
març ha de servir per reivindicar a nivell internacional el paper de la dona treballadora i
compromesa amb el seu entorn social i familiar, el dia de la dona que, amb la seva voluntat,
constància i fermesa, ha lluitat per disminuir l’escletxa que al llarg de la història l’ha separat i
diferenciat del gènere masculí.
En un manifest com aquest les institucions catalanes, i en el nostre cas el món municipal, no
podem donar l’esquena a la realitat que encara avui és present en el nostre entorn. No podem
deixar de denunciar amb veu alta i clara dos aspectes que embruten la nostra societat: la
violència masclista i el difícil equilibri entre la vida laboral i personal.
En primer terme, la violència masclista, lluny de mostrar una tendència a la baixa, és i continua
essent una crua realitat molt present en la nostra societat. Les xifres i les dures històries
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humanes que s’amaguen darrera de cada víctima de violència masclista és quelcom intolerable en
un país avançat com el nostre. I és en aquest sentit que nosaltres, les institucions públiques del
país, hem de treballar incansablement i en plena coordinació per eradicar aquesta xacra social. Es
precisen més mitjans materials i humans per ajudar a les víctimes d’aquestes situacions i, a més,
mecanismes més ràpids per intervenir davant les denúncies d’aquest tipus. Amb tot, cal no deixar
de treballar a llarg termini i és en aquest sentit que els esforços en la coeducació dels nostres
nens i nenes ha de ser una de les nostres prioritats.
En segon terme, la conciliació de la vida laboral i professional ha de ser un dels àmbits on les
institucions hem de treballar per fer-la realitat. La positiva entrada de la dona en el mercat de
treball ha comportat que el model tradicional de mercat laboral no sigui sostenible, ja que avui la
distribució de la jornada de treball és un dels principals elements de desigualtat entre gèneres pel
fet que la igualtat en les tasques domèstiques és també un objectiu no assolit i continuen essent
les dones les que assumeixen gran part d’aquestes responsabilitats.
No es poden negar els passos que la nostra societat ha fet en la igualtat entre gèneres. Lluny de
poder-los ignorar, han de servir com a punt de partida del treball constant i incansable cap a la
igualtat entre homes i dones. Aquesta igualtat, avui garantida a nivell legal en molts camps, ha de
traspassar necessàriament la línia de la teoria per esdevenir una igualtat real i efectiva. Aquest és
també un dels principals reptes que com a institucions al servei de la societat ens hem
d’autoimposar.
És per tot el què s’ha exposat anteriorment que demanem i ens comprometem a treballar, tots
junts, per assolir aquest horitzó d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones, on les persones,
amb independència del seu gènere, puguin treballar per fer possible els seus propis somnis i
projectes vitals.
I en aquest camí cap a una societat més justa és on els ens locals tenim un important paper a
jugar. Hi podem intervenir mitjançant el disseny i l’aplicació de les nostres pròpies polítiques
públiques, potenciant els espais de coeducació, denunciant les situacions discriminatòries,
treballant conjuntament amb altres institucions per garantir un entorn social més equitatiu i ho
hem de fer, també, mitjançant la pràctica en l’exemple. I aquest any amb les eleccions municipals
que ens afecten directament hi podem contribuir fent de les nostres institucions locals un espai de
trobada i diàleg conjunt d’homes i dones que, des del compromís envers els seus pobles i ciutats,
treballaran junts per la construcció d’una societat més solidària, lliure i justa.”
Finalitzada la lectura la senyora PRESIDENTA i manifesta que aquesta és una adhesió a una moció
que ha proposat la Societat catalana de municipis i que s’hi han adherit molts pobles i ciutats de
Catalunya en relació al Dia de la dona treballadora.

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.
b) Moció institucional i urgent a favor de les víctimes del terratrèmol del Japó:
Pren la paraula la senyora PRESIDENTA i exposa que aquesta és una moció presentada pel grup
de l’oposició, que ha estat consensuada i14l’hem convertit en moció institucional. Com que

ha arribat després de l’ordre del dia el que haurem de fer primer és votar la urgència i després
passaríem a tractar el contingut de la moció.
VOTACIÓ D’URGÈNCIA.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.
Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ i passa a llegir la següent Moció
institucional i urgent a favor de les víctimes del terratrèmol del Japó i els acords adoptats al
respecte:
“Atès que el passat dia onze de març va haver-hi al Japó un terratrèmol de 9º graus en l’escala de
Richter, seguit d’un tsunami que va arrasar la costa del Pacífic.
Atès que al dia d’avui, segons les notícies que ens estan arribant, hi ha comptabilitzats més d’onze
mil morts i més de disset mil desapareguts.
En virtut de tot l’exposat, el Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix adopta els següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar la urgència de la present moció.
Segon.- Mostrar la nostra solidaritat amb les víctimes de la tragèdia així com amb el poble del
Japó.
Tercer.- Comunicar als japonesos veïns de Valldoreix i Sant Cugat el nostre i condolences per les
víctimes.
Quart.-Reconèixer el caràcter solidari i cívic del Poble del Japó amb les víctimes, que ha donat un
gran exemple a la resta del món.
Cinquè.- Comunicar aquests acords al Consulat del Japó a Barcelona, així com al collegi japonès
de Sant Cugat i a les famílies veïnes de Valldoreix i Sant Cugat a través dels mitjans de
comunicació del municipi.”
Pren la paraula la senyora PRESIDENTA i afegeix que aquesta moció va més enllà d’allò que
podríem considerar protocollari i que surt de tots nosaltres i segur de tots vosaltres i de tota la
gent que viu en aquest planeta davant d’una situació tan greu i tan important com la que s’ha
produït al Japó, ho volia posar de relleu.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.
11. ACCIÓ DE GOVERN
Pren la paraula la senyora PRESIDENTA i exposa que es vol comunicar i informar sobre dos
assumptes importants que s’han produït darrerament i que ja coneixeu, però és una manera
també que constin a l’acta.
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Un d’ells és l’aprovació dels límits territorials de Valldoreix, un aprovació que s’ha produït per
l’acord inicial de l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix i finalment per la resolució de la
Generalitat de Catalunya. Vostès saben que l’any 2006 l’EMD va promoure l’obertura d’un
expedient de tramitació territorial considerant que hi havia dubtes sobre carrers del perímetre de
Valldoreix, que en el seu moment havien estat de Valldoreix però a partir d’un determinat moment
ho van deixar de ser i això ha generat durant moltíssims anys una gran confusió per part dels
propis veïns i fins i tot per part de l’Administració a l’hora d’actuar en aquests carrers. El procés ha
estat llarg però jo diria que bé està allò que bé acaba. Varem començar l’any 2006 i el 2011 s’ha
signat l’acta d’aquest procés que s’ha tancat el 10 de març del 2011 per tant ja veieu que és molt
recent. Dir que en aquest procés l’EMD de Valldoreix ha incorporat també i ho vull concretar,
malgrat que les persones afectades rebran un escrit de l’EMD comunicant-ho, incorpora a tots els
veïns de banda i banda dels carrers Avinguda del Baixador de Valldoreix fins la Riera de Mirasol, el
Carrer Camèlies, Rambla del Jardí fins al Carrer Burgos, el Carrer Sant Albert, el Carrer Rosàs,
Plaça Rafael Castanyer, Miranda del Vallès, entre Olabarria i Passeig Valldoreix, Canal de la
Mànega un tram entre Villà i Estret de Mesina i el Carrer Orenga. Amb aquest acord signat es
reincorporen a Valldoreix oficialment censats 170 veïns, ja sabeu que a Valldoreix sempre hi ha un
percentatge de població flotant, aquesta no la podem valorar, i unes quasi 100 parcelles,
inicialment en tenim contades 92 així com una sèrie d’equipaments que són un d’ells l’ATAM, el
segon l’IES Arnau Cadell, el tercer el Taller Jeroni de Moragas , el quart el Centre de Restauració
de Béns Mobles i el cinquè el parvulari de la Farga que està tocant a Mirasol. Els dos aspectes
diguem-ne de diferència entre les dues administracions que a última hora no s’incorporen a
Valldoreix és el Carrer Cirerer d’Arboç i l’equipament Escola El Pinar que per cert en diuen Escola
El Pinar de Valldoreix; de fet haguéssim pogut demanar que es donés un peu de recurs per a la
resolució considerant que aquest carrer i aquesta equipació pertanyien a Valldoreix i que s’havia
explicat amb prou arguments però vam considerar que el guany a favor de l’actuació era prou bo
com perquè tanquéssim una actuació que feia molt temps que durava. Així doncs, aquest és un
d’ells i m’ha semblat interessant que en quedi constància a l’acta d’avui i el segon, que
probablement haureu llegit en els mitjans de comunicació; ja sabeu que en un darrer ple
l’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar una figura del planejament que feia referència a les
solucions urbanístiques de les zones verdes de Valldoreix. Amb aquest expedient que s’ha tancat
pel treball conjunt i la collaboració de les dues administracions, la de Valldoreix i la de Sant
Cugat, es racionalitzen i reordenen les zones verdes de Valldoreix atès que moltes d’elles estaven
situades enmig de solars construïts, resitua les zones verdes prop de les rieres de Valldoreix
també les situa en zones d’accés als torrents de manera que des dels carrers es pugui accedir als
torrents. S’amplien les zones verdes, per tant, zones urbanes es passen a zones verdes i,
concretament, aquelles de banda i banda del Camí de la Salut, es manté el compromís de la
propietat de l’operació del Monmany del projecte d’urbanització del Camí de la Salut i per tant
s’amplien les zones protegides del Parc de Collserola. Això propiciarà a l’Administració, que des de
l’any 1976 ha anat rebent sollicituds d’expropiació dels propietaris afectats per aquestes zones
verdes, això facilitarà a l’Administració poder negociar amb aquests propietaris que fins ara només
tenien l’opció i la possibilitat d’optar la solució expropiatòria i en aquests moments se’ls podrà
ofertar la possibilitat de, a partir de l’entrega de dos terços de la zona verda a l’Administració,
obtenir un terç en el que es pugui construir, un terç de sostre. Això també permet plantejar
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fer el primer habitatge públic que es farà aquí a Valldoreix, inicialment està marcat a l’estació de
Valldoreix i també en un solar a la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer prop d’aquí de l’Ajuntament.
En qualsevol cas, dir que aquest expedient està en una fase d’aprovació inicial, això té un llarg
recorregut, sortirà als diaris oficials, es donarà un termini perquè qui hi estigui interessat pugui
presentar les allegacions, a continuació l’Ajuntament de Sant Cugat passarà a aprovació
provisional i finalment l’haurà d’aprovar la Generalitat de Catalunya com qualsevol figura de
planejament urbanístic a la nostra zona. Penso que aquest és un element del que ens hem de
congratular tots nosaltres, ha estat un assumpte també treballat des de l’any 2008 en què
Valldoreix va tenir un paper rellevant ja que va cedir a l’Ajuntament de Sant Cugat un primer
estudi, un primer projecte, perquè aquest Ajuntament pogués a partir d’aquest projecte acabar de
treballar considerant que no només afecta a Valldoreix sinó que una part d’aquest sostre, com que
no podíem collocar-lo a Valldoreix, es passa a diferents barris de Sant Cugat però que en
qualsevol cas jo diria que aprovada definitivament per la Generalitat i resoltes les allegacions i el
que calgui haurem resolt una situació que ha representat un problema tant per al territori com per
a l’Administració, com per als propietaris afectats i pel conjunt de ciutadans de Valldoreix. Penso
que era un assumpte prou important com per anar-lo seguint i fer-ne esment en aquest apartat
d’Acció de govern.
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i exposa que, en funció de la Cursa de les
5 milles femenines que es va fer, va tenir molt d’èxit tant d’organització com de presència i
participació i voldria donar les gràcies per un dels elements que ho va fer possible i que va fer que
sortís de manera absolutament planera i sense cap incident, és la quantitat de voluntaris que varem
tenir i que veig que avui n’hi ha algun a la sala i és per això que no me’n vull estar de fer menció que
fins i tot la policia en el seu informe va fer constar que hi havia molts voluntaris i justament per això
va funcionar molt bé la cursa. Donar-los doncs les gràcies.
12. PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i exposa que no és ni un prec ni una pregunta sinó
que voldria afegir dues coses, en clau positiva, al que la senyora Presidenta ha comentat
d’aquesta Acció de govern on nosaltres des de la Junta de Veïns hem pogut collaborar. Pel que fa
a l’expedient dels límits voldria dir que últimament m’he adonat de fins a quin punt per exemple el
fet que el Centre de Restauració de Béns Mobles estigui a Valldoreix és un factor de projecció de
Valldoreix a tot Catalunya, és a dir, és curiós trobar-te amb gent de qualsevol racó de Catalunya
que tenen claríssim que això és Valldoreix i que Valldoreix existeix i això és pel Centre de
Restauració, per tant, està bé que l’haguem pogut conservar dins dels límits de Valldoreix. En un
altre sentit, crec que és important que intentem aconseguir que la Salut pugui estar a cavall dels
dos municipis com havia estat sempre i sap molt greu que es perdi, perquè la història l’hauríem de
restituir. L’altra cosa que volia dir és que pel que fa a la proposta de modificació del PGM pels
Verds nosaltres continuem pensant que encara podríem mirar més la qualitat urbanística de la
plaça de l’Estació si de cara a la provisional acabem de polir la proposta que ara en aquest
moment i de comú acord per part de tots està sobre la taula perquè garantint als propietaris els
mateixos drets crec que podem fer una plaça17molt més bonica encara i penso que val la pena

que no ho oblidem. Gràcies. Això sí que era un prec.
Pren la paraula la senyora PRESIDENTA i, en resposta a la senyora Solé, afegeix que és un prec
que hem d’estendre en el territori i estic d’acord en que a qui li correspongui treballar en el que
serà la futura urbanització de la Plaça de l’Estació de Valldoreix, caldrà que faci un esforç perquè
realment és un punt neuràlgic i no ens podem equivocar. En qualsevol cas és veritat que com que
ja estem en fase d’aprovació inicial, en aquest període d’informació pública i de presentació
d’allegacions segur que hi poden haver allegacions que millorin allò que s’ha aprovat. Per tant
esperem que ho puguem acabar d’arrodonir senyora Solé i tots els vocals. Deixi’m dir-li també una
petita cosa, jo crec que posar Valldoreix al mapa ha estat també un esforç d’aquesta Administració
i penso que, a més, parteix de la voluntat de tots els que estem aquí asseguts a l’hemicicle, a
Valldoreix se l’ha de veure com una Vila pròspera i de benestar com el que volem tots nosaltres.
Aprofito per dir, ja que estem en aquest apartat, que precisament un veí de Valldoreix ha sortit a
fer una ruta fins a la Xina agafant tota la Ruta de la seda per la part del nord i va venir a dir-nos si
ens semblaria bé de posar alguna enganxina en el seu cotxe de l’EMD de Valldoreix per allò de
“donar a conèixer el poble més petit en el país més gran”. Aquest senyor probablement encara
sigui per aquí doncs em sembla que surt avui a primera hora del dematí. Nosaltres hem fet
aquestes enganxines Valldoreix Catalunya, Valldoreix Pequín que passejarà durant sis o set mesos
per aquests móns de Déu i suposo que l’haurem de rebre amb tots els honors. Ho comento
perquè és una de les feines que hem fet aquest dematí i també valia la pena que constés.
Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ i exposa que faré un prec i, si vostè
em permet, m’estendré una mica. Em dirigeixo al públic, a les senyores i al senyor que ens
acompanyen en tots els plens que hem tingut en aquesta legislatura. Com vostès saben, avui és
l’últim ple ordinari i per tant alguns de nosaltres ens acomiadem de tots vostès i, per la meva
banda personal, vull agrair-los a tots vostès el suport i que ens hagin honrat amb la seva
presència en aquests plens que sempre és d’agrair. Demanar-los també perdó si alguna vegada
ens hem sortit, o jo personalment he sortit de to o no he estat a l’alçada del lloc que ocupo. Per
tant, demano perdó a la senyora Presidenta i als meus companys vocals d’aquesta EMD i agrairlos a tots de tot cor com ha acabat tot. A mi m’han passat molt de pressa aquests quatre anys,
m’ho he passat molt bé i a veure què passa la pròxima legislatura. Gràcies. També vull afegir un
prec, s’ha fet l’últim Info Valldoreix i la veritat senyora Presidenta, segur que és culpa dels
responsables tècnics però, perdó, també voldria tenir un record per al personal de l’EMD que quan
varem arribar ens van acollir amb molta simpatia i sent molt amables. I aquest prec que volia fer,
ja li he dit senyora Presidenta que a l’últim Info que s’ha fet, jo tinc una néta i per això ho
demano. M’hauria agradat que de tantes fotografies que s’han fet, jo crec que he estat en molts
actes com els meus companys i ens hauria agradat que en alguna d’aquestes fotografies hagués
sortit l’oposició. Estic segur que és culpa del Tècnic, haurem de cridar-li l’atenció al Tècnic, ai quan
t’agafi ja veuràs, però comentar-ho perquè almenys en la pròxima legislatura es tinguin en
compte les fotografies. Sempre és agradable, jo hauria guardat la fotografia, que de fet jo
guardaré aquesta però hauria estat bé que jo hagués sortit en alguna fotografia perquè la meva
néta hauria dit: mira l’avi! Gràcies senyora Presidenta.
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Pren la paraula la senyora PRESIDENTA i afegeix que sempre hi ha la possibilitat d’esmenar les
coses, potser trobem la fórmula d’esmenar-ho, en tot cas jo me’n faig responsable, em faig
responsable de tot allò que surt d’aquesta casa i per tant assumeixo la meva part de
responsabilitat. Jo també volia posar de manifest que avui és un ple important per tots nosaltres
perquè és l’últim ple ordinari, fa una estona hi ha hagut l’última audiència pública, sí que hi haurà
algun altre ple, probablement hi hagi un ple extraordinari per acabar de tancar temes a finals del
mes d’abril i després hi haurà l’acta de constitució del nou govern inicialment previst amb la nova
llei per al dia 11 de juny. Agrair també a tots els companys de l’hemicicle, a tot el personal i a tots
vosaltres el paper que cadascú ha fet de l’auca en aquests últims anys, us agraeixo moltíssim a
tots els que esteu aquí i a tots els que no heu vingut, no hi és tothom qui normalment bé, que
hagueu mostrat l’interès per aquelles coses que no són el particular sinó el collectiu, l’interès per
la Vila, i això es demostra amb aquesta assistència que moltes vegades jo diria ha estat massiva
en els plens de Valldoreix, jo diria a destacar en relació als plens de molts dels pobles que tenim
sense anar massa lluny a la comarca del Vallès Occidental. Per tant, farem altres plens, seguim
treballant, tenim molta feina encara fins l’11 de juny per acabar de tancar tots els temes. L’únic
que vull posar de manifest abans de tancar, no sé què haurà passat i desconec el motiu però sí
que ho vull posar de relleu és que, considerant que avui era l’últim ple ordinari, avui per primera
vegada no hi ha ni un sol mitjà de comunicació en aquesta sala de plens, tots sabeu que si venen
de fora és menys important, però no hi ha ni els dos mitjans públics que hi ha a Sant Cugat, que
són el Cugat.cat i la Ràdio Sant Cugat, ni els privats, que són la Televisió de Sant Cugat i el Diari
Sant Cugat. És a dir que avui no es podrà fer ressò d’un ple que per tots nosaltres, jo diria a
banda i banda, és important. Bé doncs, seguirem treballant, ens seguirem veient. Gràcies a tots.
Tancarem la sessió plenària, agraeixo a la senyora Secretària la seva feina.
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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