ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL DOTZE DE FEBRER DE DOS MIL NOU.
A Valldoreix, el dia dotze de febrer de dos mil nou, a la Nau de Cultura de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustra Presidenta de la Junta de Veïns, senyora
MONTSERRAT TURU I ROSELL –Grup CPCV-, es reuneixen a les 21.00 hores els Vocals següents:
senyor JOAN GAYA I BELTRAN -Grup CPCV-, senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –Grup CPCVSR. JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP CiU-, SRA. SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-, SRA.
ANGELA Mª BLEDA I LORENZO –GRUP CiU- SR. EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ –GRUP CiUSRA. ÀNGELS SOLÉ I GILI –GRUP CiU-, 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.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLE I GILI i sol·licita a la Presidència que s’incloguin per
urgència en l’ordre del dia les mocions que vàrem presentar a la Junta de Portaveus.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que ho faran en l’apartat de mocions.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE
DATA 9 D’OCTUBRE DE 2008, 4 DE DESEMBRE DE 2008, SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I
URGENT DE DATA 9 DE DESEMBRE DE 2008 I SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 23 DE
GENER DE 2009.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que han estat redactats els Esborranys de les Actes de les
sessions celebrades el dia 9 d’octubre de 2008, 4 de desembre de 2008, sessió extraordinària i
urgent de data 9 de desembre de 2008, i sessió extraordinària de data 23 de gener de 2009, 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: APROVAR l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària i de data 9
d’octubre de 2008 i 4 de desembre de 2008, i de la sessió extraordinària i urgent de data 9 de
desembre de 2008 i la sessió extraordinària de data 23 de gener de 2009.
VOTACIÓ.- Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels membres del consistori.
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2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU VOCAL DEL GRUP INICIATIVA-VERDS SR. PABLO
ALONSO GONZALEZ.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que la Junta Electoral Central ha expedit la credencial
expressiva de que ha estat designat Vocal de l’EMD de Valldoreix al Sr. PABLO ALONSO GONZÁLEZ
com a representant de Iniciativa per Catalunya-Verds, en substitució de Josep Casadellà Reig.
El Sr. Pablo Alonso González pren possessió en aquest acte de llur càrrec de Vocal de l’EMD de
Valldoreix, tot prestant la següent declaració d’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia,
en compliment de l’article 108.8 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.
La Presidenta li pren la següent promesa o jurament del càrrec:
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT LES
OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE VOCAL DE LA JUNTA DE VEÍNS DE L’EMD DE VALLDOREIX AMB
LLEIALTAT AL REI I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA CONSTITUCIÓ, COM A NORMA FONAMENTAL
DE L’ESTAT, AIXÍ COM L’ESTATUT D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?”
El Sr. Pablo Alonso González contesta: SI HO PROMETO.
La Presidenta li posa la insígnia de Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el vocal senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ, i
manifesta que malgrat la situació que hi ha, arribo amb una gran satisfacció perquè la política m’ha
interessat tota la vida i encara més la política municipal perquè és més propera al ciutadà. Per a mi
és un honor formar part de l’equip de govern d’aquesta EMD. Els haig de dir que els meus
sentiments en aquests moments són una mica contradictoris, perquè de la mateixa manera que
m’honora la situació que representa, sento molt que sigui per la circumstància que és: la mort d’un
company, en Josep Casadellà, amb el que vaig tenir el privilegi de compartir durant quatre anys una
relació política i personal. No és menester que jo lloï la figura d’en Josep Casadellà, perquè ho ha
estat suficientment fet, però si que m’agradaria destacar alguna de les qualitats que ell tenia i que
per a mi són importants en qualsevol persona però més quan aquesta persona es dedica a la
política. Jo destacaria la seva honestedat, la seva lleialtat, la seva capacitat engrescadora, la seva
capacitat de treballar en equip, apostar i de tirar endavant el moviment associacionista i el seu sentit
de la responsabilitat. Va demostrar i va ser palès2assistint malgrat la seva gravetat en l’enfermetat,

en els proppassats plens del dia 4 i 9 de desembre. Espero estar a l’alçada de la feina feta pel Josep
i per la feina començada per ell. En segon lloc m’agradaria fer un agraïment al grup que em proposa
que és Iniciativa Verds, Izquierda Unida alternativa. De fet seria un doble agraïment perquè encara
que jo sigui independent, és un grup amb el que tinc una sintonia des del punt de vista ideològic
important per no dir total i prova d’això –cosa que he manifestat públicament més d’una vegada-,
malgrat ser independent soc votant impenitent d’Iniciativa des de la formació d’aquest grup. És una
doble responsabilitat perquè a més és la segona força més votada en l’anterior legislatura, i em
sento molt honorat. Probablement el resultat del que faig referència és degut a la bona feina, tasca
feta pel Josep Casadellà. Faig una mica d’insistència en aquest punt perquè crec que els polítics
tenen l’obligació i els ciutadans tenim el dret de saber des de quina posició ideològica parteixen els
nostres gestors. Com alguna vegada deia quan seia en les cadires del davant, no tots els polítics són
iguals. Faig una mica de recolzament aquí quan hi ha marques blanques que sota la pretesa
independència acaben fent seguidisme de determinats grups polítics. Penso que és important des de
quin punt ideològic els polítics ens gestionen. Repeteixo que crec que és una obligació que tenim els
polítics i un dret que tenim els ciutadans, i m’incloc perquè no deixo de ser un ciutadà. En tercer lloc,
voldria agrair també a la CPCV i als grups que la composen, que m’hagin donat suport, l’Associació
de Veïns i Veïnes de Valldoreix, de la qual en formo part, també i a la senyora Presidenta. Per a mi
és un orgull, malgrat les circumstàncies que s’han donat aquí, de formar part d’un govern que
d’alguna manera deriva del govern d’esquerres de l’anterior legislatura perquè penso que és el
govern que més coses va fer i ha fet per aquest poble. Parlo amb coneixement de causa perquè em
sento més valldoreixenc que barceloní, malgrat haver nascut a Barcelona vaig arribar el setembre del
79, camino cap els 30 anys de convivència a Valldoreix, passant per tots els ajuntaments
democràtics des de l’Alcalde Martínez. Malgrat totes les dificultats, arribo molt il·lusionat perquè a
més a més tinc un especial interès –encara que la senyora Presidenta no ho ha anunciat però suposo
que ho farà més endavant-, amb la mesura que jo substitueixo en Josep Casadellà, probablement la
vocalia que em pertoca és la de medi ambient, i jo tinc un especial interès per aquesta matèria.
M’agradaria avançar, encara que acabo d’aterrar, dins d’aquesta vocalia, quines serien les meves
prioritats. La primera evidentment i després de la catàstrofe del dia 24, és intentar col·laborar per
resoldre tots els problemes que tenim d’acumulació d’arbres i de brossa. La segona engegar tots els
processos d’extinció d’incendis perquè tenim un perill extraordinari provocat per aquesta catàstrofe.
També continuar els processos engegats pel Josep, com l’estudi mediambiental encarregat a una
empresa que es diu Lavola, l’altre el projecte d’arranjament i enjardinament i condicionament de la
riera de Can Nonell, que és un dels punts que penjava de la subvenció del FEDER i per fi la recollida
selectiva d’escombraries, encara que no en tinguem les competència. Aquests punts, i també el
Consell de la Vila, penso que són punts que3s’han de fer entre tots, i quanta més participació

ciutadana millor, penso que quan més aviat podem iniciar el consell de la vila i el sectorial de mediambient, millor i compto amb tots per tirar-ho endavant. Finalment, posaré tota la il·lusió del món
per treballar pel poble i posaré totes les meves capacitats per aquesta tasca i espero la col·laboració
de tothom, lleialtat de l’oposició –perquè l’oposició també pot ser lleial-, coincideixo amb el que s’ha
dit aquí i amb el que els membres de la CPCV han manifestat en alguna ocasió, la mà està oberta
per arribar a acords i per recuperar en la mesura del possible el pacte, segurament sobre bases
noves i diferents, i donar-los les gràcies a tots vostès.
Contesta la PRESIDENTA i dóna les gràcies. Manifesta que fa molt temps que ens coneixem i
pensem que seràs una peça important per tirar endavant tot allò que es vol fer a Valldoreix.
Evidentment la cartera que portaràs és la de medi-ambient, i demà sortirà un decret que concreti les
teves actuacions.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i dóna la benvinguda en nom de CiU-Actuem, parlo
en nom de tots com a portaveu del grup. Comentar-te que també tenim aquesta sensació estranya
perquè vens perquè el Josep ja no hi és. Això no vol dir res pel que fa a tu, i per nosaltres ho has de
demostrar tot i si que et demanaria i et demanem que tal com el Josep va demostrar ser una
persona amb una gran capacitat de diàleg, molt honesta, i amb les seves conviccions que defensava
amb fermesa, però molt dialogant, i això penso que estaria molt bé que tu poguessis recollir aquest
testimoni i que com a mínim servís per fer entendre als teus companys que la lleialtat que ens
demanes és difícil si ni tant sols tenim el dret a participar en aquesta junta de veïns a través de les
nostres mocions. Et donarem suport en totes aquestes propostes mediambientals en la mesura en
què els pressupostos ho permetin i les nostres prioritats de govern també. Segur que podrem parlarne, en principi les propostes que has destacat ens semblen positives per Valldoreix, per tant segur
que podrem arribar a un acord, però entenc que aquest ha de ser en ambdues direccions, i per tant
et demanem que agafis el testimoni del diàleg i del consens i el teu grup ens permeti participar a
través de les mocions –cosa que es fa en tots els alcaldes d’aquest país i aquí al costat que també és
alcalde de Valldoreix doncs fa habitualment-, t’ho demanem, si us plau. Per altra banda animar-te a
que no perdis aquesta il·lusió que tens perquè és maca, nosaltres també la teníem quan vàrem
entrar en el govern amb el pacte –la teníem sincerament-, el que passa és que també les decepcions
són profundes, a vegades. Espero que no perdis aquesta il·lusió i compta amb nosaltres per poder
parlar, dialogar i consensuar tot el que calgui pel medi ambient de Valldoreix.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que com es pot veure aquí hi ha una unitat clara en el sentit de
la il·lusió i treballar pel nostre estimat poble.
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La PRESIDENTA manifesta que la senyora Solé ha demanat –no sé si es sentia o no- passar per
urgència tots els punts que surten en l’ordre del dia en concepte de precs, en parlarem més
endavant, en l’apartat de mocions. Ara seguirem l’ordre del dia i passarem a donar compte d’una
sèrie de decrets que fan referència a la formalització del trencament de pacte el dia 24 de desembre.
Com que és una dació de compte no es vota i per tant allò ens va obligar a revocar el nomenament
del vicepresident, a revocar per les contractacions menors i a revocar el nomenament del tresorer –
tot i que li vàrem manifestar al senyor Delgado que ens agradaria que continués fent aquesta tasca
que va fer molt bé i que ens donava garanties i tranquil·litat en els aspectes econòmics- i a refer el
nou cartipàs.
3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT DE VICEPRESIDENT.
Vist que ha estat redactat el Decret de Presidència 1131/08, de 23 de desembre de 2008, que es
transcriu a continuació:
“Atès l’incompliment i consegüent anul·lació del pacte de govern subscrit entre el grup municipal de
Convergència i Unió Actuem (CIU-A) i el grup municipal de la Candidatura de Progrés i Catalanista de
Valldoreix (CPCV), firmat en data 4 de desembre de 2007.
Vist que l’article 83 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que la Presidenta té
les atribucions que corresponen a l’alcalde o alcaldessa.
Vist que l’article 55 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, estableix que l’alcalde o
alcaldessa designa i revoca lliurement els tinents d’alcalde.
En virtut de les atribucions que legalment tinc conferides, RESOLC:
PRIMER.- REVOCAR el nomenament del vicepresident Sr.Josep Puig Belman, vocal d’aquesta
corporació.
TERCER.- NOTIFICAR personalment aquesta resolució a l’interessat, donant compte de la mateixa al
Ple en la propera sessió que celebri, i fer-la pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona.”
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De tot el qual es dóna coneixement al ple de la Corporació.
4. DONAR COMPTE DEL DECRET DE REVOCACIÓ DE LA DELEGACIÓ AL VICEPRESIDENT
DELS CONTRACTES MENORS.
Vist que ha estat redactat el Decret de Presidència 1132/08, de 23 de desembre de 2008, que es
transcriu a continuació:
“Vist que per Decret de Presidència núm. 616/08, de data 17 de juliol de 2008, es va acordar delegar
en el Vice-President, En Josep Puig Belman, la contractació dels contractes menors.
Atès que segons l’article 13.6 de la llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, la delegació serà revocable en qualsevol moment per l’òrgan que
l’hagi conferit.
Per tot això, aquesta Presidència, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
RESOLC:
Primer.- Revocar la delegació feta al Vice-President, En Josep Puig Belman, per la contractació dels
contractes menors referits a totes les àrees de govern, establertes en el Cartipàs municipal aprovat
el dia 4 de desembre de 2007.
Segon.- Notificar aquesta resolució al Sr. Josep Puig Belman, entenent-se revocada la competència
delegada de forma automàtica des del moment de la notificació
Tercer.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que tingui lloc, i publicar el
seu text en el BOP i en el Butlletí municipal, en compliment d’allò disposat en l’article 44.2 del
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”
De tot el qual es dóna coneixement al ple de la Corporació.
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5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE RENOVACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL.
Vist que ha estat redactat el Decret de Presidència 1133/08, de 23 de desembre de 2008, que es
transcriu a continuació:
“Atès l’incompliment i consegüent anul·lació del pacte de govern subscrit entre el grup municipal de
Convergència i Unió Actuem (CIU-A) i el grup municipal de la Candidatura de Progrés i Catalanista de
Valldoreix (CPCV), firmat en data 4 de desembre de 2007.
HE RESOLT:
PRIMER.- REVOCAR el Decret de Presidència núm. 1054/07 de data 3 de desembre de 2007, de
creació d’àrees de govern, i REVOCAR el nomenament dels vocals encarregats de cada una
d’aquestes àrees.
SEGON.- CREAR les següents noves àrees de govern:
Àrees de govern:
Area de Territori i Seguretat Ciutadana.
• Relacions institucionals i ciutadanes
•
•
Area
•
•
•
•

Territori (urbanisme, planejament, infraestructures, transport públic, vialitat,
mobilitat i trànsit)
Seguretat Ciutadana
de Medi Ambient i Protecció civil.
Ecologia urbana i sostenibilitat
Parcs i jardins de nova implantació
Recollida de residus
Protecció civil (pla d’incendis/plans de prevenció)

Area de Serveis Personals
• Cultura
• Salut, Serveis Socials, Gent Gran
•
•

Educació, Esports i Joventut
Imatge i Comunicació
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Area de Serveis generals, participació ciutadana, i comerç
• Serveis urbans (obres i serveis)
•
•
•

Economia i Hisenda i Serveis Generals
Participació ciutadana
Comerç i consum

TERCER.- NOMENAR els vocals encarregats de cada àrea de govern:
Àrea de Territori i Seguretat Ciutadana

Montserrat Turu i Rosell
Àrea de Medi ambient i Protecció civil

Josep Casadellà i Reig
Àrea de Serveis Personals

Teresa Veciana i Armengol
Àrea de Serveis generals, participació ciutadana i comerç

Joan Gaya i Beltran
QUART.- NOTIFICIAR personalment aquesta resolució als interessats, donant compte de la
mateixa al Ple en la propera sessió que celebri, i fer-la pública mitjançant anunci al Butlletí Oficial de
la Província de Barcelona.”
De tot el qual es dóna coneixement al ple de la Corporació.
6. DONAR COMPTE DEL DECRET DE REVOCACIÓ DEL TRESORER I NOMENAMENT DE NOU
TRESORER.
Vist que ha estat redactat el Decret de Presidència 37/09, de 16 de gener de 2009, que es transcriu
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a continuació:
“Vist que per Decret de Presidència núm.1056/07, de data 3 de desembre de 2007, es va
resoldre nomenar com a Tresorer d’aquesta EMD de Valldoreix al Sr. Eduardo Delgado i
Rodríguez, amb efectes del dia 5 de desembre de 2007.
Atès que en data 12 de gener de 2009 es va presentar escrit al registre general de l’EMD
em número 59 d’entrada, en el qual el Sr. Eduard Delgado presentava la seva dimissió
irrevocable com a tresorer de l’EMD de Valldoreix.
En virtut tot l’anterior i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per la redacció donada per la Llei
11/1999, de 21 d’abril; article 80 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim
Local de Catalunya; i article 41.19 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pe
qual s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic dels Ens Locals,
RESOLC:
Primer.- Acceptar la dimissió i revocar el nomenament com a Tresorer del Senyor Eduard
Delgado i Rodríguez, amb efectes del dia 16 de gener de 2009.
Segon.- Nomenar com a Tresorer d’aquesta EMD de Valldoreix al Vocal Sr. Joan Gaya
Beltran, amb efectes del dia 16 de gener de 2009.
Tercer.- Notificar la present resolució al Sr. Eduardo Delgado i Rodríguez i el Sr. Joan
Gaya Beltran.”
De tot el qual es dóna coneixement al ple de la Corporació.

7. NOMENAMENT DE PORTAVEU DEL GRUP DE CPCV, EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. JOSEP
CASADELLÀ REIG.
Vist el que disposa l’article 25 I 26 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals.
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Es dóna compte al Ple de l’escrit presentat pel grup de CPCV, de data 20 de gener de 2009, amb
registre general d’entrada núm.146, el qual comuniquen que el Sr. Joan Gaya Beltran ha estat nomenat
portaveu del grup, en substitució del Sr. Josep Casadellà Reig.

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA 7/09, DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL
FEDER PERIODE 2007-2013 DESTINADA A L’OBRA DE REHABILITACIÓ AMBIENTAL DE LA
ZONA VERDA DE LA RIERA DE CAN NONELL.
Pren la paraula el senyor PAU ALONSO I GONZÁLEZ i exposa que ha estat redactat el Decret de
Presidència 7/09, de 7 de gener de 2009, que a continuació es transcriu:
“Vista l’Ordre del Departament de Governació i Administracions Públiques de 14 d’octubre,
per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions dels ens locals
susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 2007-2013, eixos 2 i 4.
Atès que el Projecte de Rehabilitació ambiental de la zona verda situada a la Riera de Can
Nonell, de pressupost 272.854’98 euros IVA inclòs, és una operació susceptible de
cofinançament del FEDER, segons la normativa aprovada.
En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 k) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local en relació a l’article 83 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
HE RESOLT:
SOL·LICITAR una subvenció de 143.097’49 euros al programa FEDER 2007-2013,
destinada a l’execució del Projecte de Rehabilitació ambiental de la zona verda situada a la
Riera de Can Nonell.
RATIFICAR pel Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix la present resolució.”
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Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
resolució.

RATIFICAR la present

EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que
aquest punt el va presentar el senyor Josep Casadellà en el ple de 4 de desembre, i refrescaré la
memòria pels qui no hi van assistir, que és un projecte de rehabilitació d’una zona de la riera de Can
Nonell, en la que entraria la rehabilitació i reconstrucció d’un molí i un pou, enjardinament de la
zona, crear uns nous accessos, crear una zona d’horts d’ús escolar i ens estalviaríem dos miradors.
És la zona de la riera de Can Nonell que està compresa entre Pg. Nard, Rossinyol i Verdum. És la
zona que està en front de l’EMD de Valldoreix. El pressupost per fer aquesta actuació és de
272.854,98 euros i la subvenció del FEDER és de 143.097,49 euros. M’agradaria fer una
consideració, i és que a l’hora de votar, és com tot projecte subvencionat, una subvenció del 50%
del seu cost, és a dir que si votem ara a favor d’aquesta subvenció pensem que després haurem de
votar a favor també d’una modificació pressupostària que ens permeti dotar la partida del 50% per
poder executar el projecte. Si ara votem que si i després que no, no es podria tirar endavant el
projecte. Ho dic ara perquè tots ho tinguem present.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que des
del grup de CiU-Actuem, d’acord amb el que vàrem parlar amb el Josep Casadellà temps enrere quan
va presentar en Junta de Govern aquest és un projecte, és un projecte que nosaltres vàrem
considerar realment preciós, una proposta molt interessant, i creiem que ara hem de dir que si a la
ratificació de la sol·licitud de subvenció de la Presidència, però no podem garantir és què direm
després i ho explicaré i segur que vostè ho entendrà. Manifesta que no tenim els números fets a
l’EMD del que costarà la participació de l’EMD en el soterrament de les línies d’Alta Tensió, perquè en
el conveni signat entre l’ajuntament de Rubí, de Sant Cugat i Valldoreix, FECSA-ENDESA, hi ha una
partida determinada que puja molts diners però n’hi ha una altra que està pendent de determinar.
També tenim un projecte emblemàtic per Valldoreix, que és la nova centralitat, que també té un
import molt gran i aquest és un projecte que ens interessa a tots i no tenim els números ben fets,
per tant, és un segon aspecte a considerar. En tercer lloc, en un moment en què la crisi està fent
tant forat en la societat, hem d’avaluar molt be quines són les polítiques socials que podem endegar
des d’aquesta EMD i veure quin pressupost comportarà això. Si som capaços de poder prioritzar el
que és més important i a la vegada poder enquibir allò que ens agrada molt i que ens fa molta
il·lusió, que també està molt be, però que no és tant prioritari, doncs segurament podrem votar que
si també al projecte quan arribi el seu dia. Però senyor Alonso no el volem enganyar, avui diem que
si a la sol·licitud del FEDER, quan haguem fet11números i si la Presidenta de l’EMD és capaç de

parlar, dialogar i consensuar i som capaços de posar-nos d’acord, estarem encantats si és possible
de votar a favor d’aquesta proposta.
Contesta el senyor PABLO ALONSO GONZÁLEZ i manifesta que li agraeix la seva explicació i en tot
cas espera que realment les partides pressupostàries i els temes que vostè ha dit ens permetin
arribar a un acord per tots plegats poder tirar endavant el projecte.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta a la senyora Solé que no entrarem en el tema de sempre,
perquè el consens no l’ha trencat la senyora Turu. En qualsevol cas, deixi’m dir-li que l’ajuntament
de Rubí no va signar el conveni de l’eliminació de les Torres Alta Tensió, i ho dic per no generar
confusió, perquè el conveni per a l’eliminació de les línies d’Alta Tensió el va promoure l’EMD de
Valldoreix, el va signar l’EMD, Sant Cugat, l’ICAEN, FECSA ENDESA i RED ELECTRICA, però que no hi
hagi confusió, perquè el seu cost és molt important i té un interès molt important.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres presents.

9. MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ SAIZ TOUR PER LA COMPRA D’UN NOU AUTOBÚS.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que l’actual autobús de reserva per les tres línies del servei
urbà de transport ha quedat obsolet i s’ha de substituir per un de les mateixes característiques que
tenen els vehicles actualment en línia, essent el seu cost el següent:
Compra vehicle

110.906 euros

Equip de control

8.302 euros

Assegurança

3.114 euros.

Atès que s’ha incorporat en el Pressupost Municipal any 2008, el crèdit suficient que suposa la compra
per part de l’empresa concessionària del servei Saiz Tour, S.A el nou vehicle.
Atès que de conformitat amb l’article 248 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
l’ens concedent d’un servei té la potestat d’alterar la qualitat, la quantitat, el temps o ell lloc de les
prestacions en què consisteix el servei, i l’alteració de la retribució del concessionari.
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Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- MODIFICAR la retribució econòmica de la Concessió del servei de transport públic urbà
amb Saiz Tour, S.A, incorporant en la mateixa les següents despeses que suposen la compra del nou
autobús de reserva:
Hi ha un primer pagament de 18.672 euros més l’IVA del 7 per cent desglossat en els següents
conceptes:
Entrada de la Compra vehicle

7.256 euros

Equip de control

8.302
euros

Assegurança

3.114
euros.

TOTAL

18.672
euros

La resta de la compra de l’autobús que puja una quantitat de 103.650 euros es finançarà de la següent
manera:
84 quotes d’amortització de 1234 euros mensuals
60 quotes d’interessos de 190 euros cada
mensuals
SEGONA.- NOTIFICAR aquest acord a SAIZ TOUR SA.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que Saiz Tour, concessionari
del transport públic, ja que la concessió es va fer per 100 anys –ho explico molt sovint- , segueix sent
el concessionari Saiz Tour, des de l’any 2003 s’ha fet molta feina, vostès recordaran els autobusos que
hi havia a Valldoreix fa no massa anys i vàrem anar canviant el parc mòbil i fa un any i mig que anem
parlant de retirar l’autobús vell que és el que s’utilitza per a la substitució quan els altres cotxes tenen
problemes. Això és una cosa que fa temps que la volem fer, vàrem aconseguir avançar en aquest tema
tots nosaltres amb l’aprovació del pressupost 2008 que es va consignar la partida pressupostària, i per
tant tots vàrem estar d’acord amb aquesta adquisició, quan es va aprovar el pressupost de 2008, es va
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aprovar en una quantitat per sota de la real perquè no es va comptar la maquinària per les targes i es
va aprovar la diferència d’aquest cost en una modificació pressupostària, en un ple el mes d’octubre.
Això comportava una modificació tècnica del conveni fet amb Saiz Tour perquè vàrem aprovar la
compra però aquest autobús el compra l’empresa concessionària i per tant hem de modificar el
contracte i definir els pagaments que hauria de fer l’EMD per acabar pagant l’import aprovat. Aquest
tràmit s’hauria pogut fer en el mateix moment en què es va aprovar la modificació del pressupost per
part de tots nosaltres el mes d’octubre, va quedar pel mes de novembre, es va passar al mes de
desembre i el dia 4 aquest punt no va prosperar ni cap dels punts que es van portar per tirar endavant
la gestió de l’EMD. Ens sembla que allò va ser produït per una circumstància ics, i considerem que
aquesta és una revisió tècnica i una adequació tècnica del contracte atesa l’aprovació de l’adquisició de
l’autobús i hem pensat que aquest era un punt que es podia portar avui per a la seva aprovació.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que durant
la legislatura i quan nosaltres –el grup CiU-Actuem- formàvem part del govern de l’EMD vaig participar
en fer un seguiment de l’adquisició del nou autobús, i votarem a favor perquè prous problemes estan
patint els ciutadans de Valldoreix amb el tema del transport públic i només falta que no substituïm
l’autobús aquest de reserva que pol·luciona molt i crea més problemes que no pas les ventades que
acabem de patir. Seguint la línia i fent una mostra de voler donar suport a les accions de govern que
hem participat nosaltres, doncs votarem a favor del punt.
VOTACIÓ.- Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels membres de la Corporació.
Prèviament a la presentació del següent punt, la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que té una
proposta alternativa a aquest punt.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que presentarà la proposta inicial i seguidament es votarà
la urgència de la proposta alternativa.
10. APROVACIÓ D’UN PLA EXPERIMENTAL PER A REGULAR L’APARCAMENT DE L’ESTACIÓ
PER ÚS EXCLUSIU DE RESIDENTS.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que aquesta EMD ha fet un estudi per implementar una zona
d’aparcament d’ús exclusiu pels veïns de Valldoreix i els residents de proximitat de Sant Cugat del
Vallès segons plànol que consta en l’expedient, en la zona de l’Estació de Valldoreix, i que aquest
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projecte pilot permetrà valorar la possibilitat d’integrar els residents de proximitat de Sant Cugat del
Vallès o només els veïns de Valldoreix, considerant la limitació de places en l’àmbit de l’Estació i el seu
entorn.
Atesa la Memòria tècnica que obra a l’expedient.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Implantar una zona d’aparcament restringit a l’entorn de l’Estació de Valldoreix, per a
residents de proximitat municipi de Sant Cugat del Vallès i veïns de Valldoreix, com a pla experimental
durant l’any 2009 o com a mínim durant vuit mesos a partir de la seva implantació, amb les condicions
establertes en l’ordenança reguladora de zones d’aparcament restringit que s’aprova en aquest mateix
ple.
Durant aquest període de prova l’EMD anirà avaluant la incidència dels veïns de Sant Cugat del Vallès
que es troben dins de la zona de proximitat, assenyalada en el plànol adjunt de la Memòria, i el
nombre de veïns de Valldoreix que hauran sol·licitat el distintiu que els donarà dret a aparcar en les
places lliures d’aquesta zona d’estacionament, i es valorarà les mesures correctores que es revelin
necessàries per a garantir l’aparcament als veïns de Valldoreix i si s’escau l’aparcament dels veïns de
proximitat de Sant Cugat.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que ja fa uns mesos que
estem treballant atesa la demanda de la nostra població de buscar solucions en l’aparcament de
l’estació de Valldoreix. Tots sabem que un any rera l’altre ha anat empitjorant la situació per trobar
aparcament i des de fa uns vuit anys fins a la data ha anat creixen la quantitat de persones que venen
de fora de Valldoreix i fins i tot de fora el municipi a aparcar aquí. Es tractava de veure quina seria la
formula per oferir als nostres ciutadans per facilitar-los l’aparcament. Saben vostès que estem
treballant amb el concurs d’idees de la plaça de l’Estació i hem incorporat un aparcament soterrat –si
és possible-, que està incorporat perquè ja fa uns mesos Tabasa va manifestar el seu interès en
construir-lo i invertir en aquest sentit i això requerirà compensacions, també hi ha el concurs d’idees i
com que va per llarg, vàrem pensar que calia fer una proposta amb immediatesa. Una proposta que
requeria una sèrie de paràmetres per un costat, que és una proposta que no pot representar cost per
l’EMD i que amb el mínim cost resolgués el tema de l’aparcament. I això es planteja amb un pla
experimental, fent un aparcament de zona verda, aparcament de proximitat, a tot el que és el propi
aparcament propietat de l’EMD, una part de15places en el tram de la plaça Can Cadena fins a

l’Estació, tot el que és l’aparcament paral·lel a la via pel carrer del Bruc, abans del pont de la via, i per
l’altra banda de l’estació el carrer Sant Jaume i carrer Viladelprat fins carrer Cotxeres. D’aquí en surten
aproximadament unes 380 places i inicialment el destinatari –si bé primer vàrem pensar que si aquesta
era una acció que feia l’EMD pels seus veïns, es podia plantejar només pels veïns de Valldoreix- però
vàrem considerar que si tenia una consideració de zona verda i d’aparcament de proximitat, podíem
oferir-lo al sector dels veïns més propers a l’estació i que són de Sant Cugat. El sector el vàrem
dibuixar agafant les diferents estacions del municipi respecte de la de Valldoreix, fent un punt mig,
considerant que incorporaríem com a beneficiaris d’aquest aparcament verd, considerant que és un pla
experimental, per tant no sabem quin nombre de veïns de Valldoreix i d’aquest tram de Sant Cugat
poden venir, som conscients que aquestes places són 380, i que es podrien ampliar però no molt més,
i per tant amb aquesta proposta també calia aprovar una proposta reguladora que si prospera el punt
doncs en parlarem i que recull d’alguna manera això que els dic. S’aprovaria també una altra taxa, a
considerar d’acord amb els informes econòmics, que això representaria que l’EMD gestionaria uns
identificatius pels cotxes i aquest pla experimental duraria uns 8 mesos a partir de la seva implantació.
Una vegada passat aquest termini mentrestant farem estudis amb una empresa contractada per l’EMD
que es dedica a aquests temes per veure si és suficient o com s’haurà d’acabar de plantejar aquest
aparcament. Amb l’aplicació podríem oferir en un temps relatiu aquest aparcament reservat com a
parcament verd i de proximitat per la gent de Valldoreix i primera corona de Sant Cugat.
La Presidenta cedeix la paraula a la senyora Solé per presentar la proposta alternativa.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que aquest tema va portar una reflexió
llarga per part del seu grup, i la proposta alternativa al que fa el programa experimental o programa
pilot i l’ordenança que acompanya ho reflecteix així mateix, pensem que no pot discriminar al
santcugatencs l’entrada. En aquest moment l’Estació de Ferrocarrils de Valldoreix rep població i cotxes
de Sant Cugat, Valldoreix, Rubí, Terrassa, Matadepera, etc. El primer que hem de fer és una
ordenança, des del nostre punt de vista, que s’ajusta a gairebé tot el que vostès proposen en la part
més tècnica però en canvi en el concepte més polític, el que nosaltres proposem i l’ordenança que el
recull, estigui inclosa la gent de Sant Cugat. Nosaltres no volem generar una fractura social amb el
sancugatencs, quan els valldoreixencs volen optar a un pis de Promusa en tenen dret, quan els
valldoreixencs volen optar a polítiques socials que propicia l’Ajuntament de Sant Cugat en tenen dret, i
així podríem fer una llista llarguíssima de totes aquelles qüestions que beneficien Valldoreix perquè
Sant Cugat no els descrimina. Difícilment podria entendre un valldoreixenc, un Florestà o algú de les
Planes que aquí no puguin aparcar quan tots podem anar a aparcar als seus aparcaments. Repeteixo,
nosaltres no volem fer això d’esquenes a Sant16Cugat, Valldoreix forma part també de Sant

Cugat, aquest és un tema que primer hem de saber quin parc mòbil es pot eliminar d’entrada de
l’estacionament que no sigui de Valldoreix i Sant Cugat, i una vegada sapiguem això, tinguem més
dades per poder entrar en altres consideracions. La nostra ordenança està d’acord amb els distintius,
la taxa, i exclou els residents que hi viuen, perquè hem de resoldre també el que aparquin al costat de
casa seva, per bé que si que entenc que hauran de portar un distintiu que permeti donar a conèixer
als policies locals que són qui té la potestat sancionadora –i que depenen de l’Ajuntament de Sant
Cugat-, quin sentit tindria que féssim una acció com aquesta si Sant Cugat i Valldoreix no es posen
d’acord. Penso que el diàleg és la millor forma per entendre’s, fem un pas darrera l’altre, veiem què
passa deixant aparcar a valldoreixencs i sancugatencs i quan tinguem aquest estudi i el seu resultat ja
veurem què es pot fer després.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que en el seu moment vàrem parlar, perquè el grup de CiU
ho va demanar, de la possibilitat d’incorporar tot Sant Cugat. Nosaltres ens ho hem pensat bé, hem
suposat que faríeu aquesta contraproposta, però nosaltres pensem que aquesta proposta té sentit si
és de proximitat per la gent de Valldoreix i la més immediata de Sant Cugat. Si no aquesta proposta
cau, en el sentit que no tindrà èxit. Hem de pensar que Sant Cugat té un parc mòbil d’uns 40 mil
cotxes, estem parlant de 380 places, molt estirant a les 400, un aparcament de proximitat és això.
Sant Cugat té un territori absolutament extens i a més té uns 80 mil habitants. Per tant si volem fer un
aparcament que realment doni sortida a la gent de Valldoreix, ja hem entès que sent un aparcament
de proximitat el que no podíem és dir que només és pels valldoreixencs perquè és de Valldoreix, però
aquesta proposta entenem que no tindrà èxit i serà un fracàs plantejada d’aquesta manera.
Evidentment que els acords que s’aproven els executarem, i en tot cas els proposaria votar primer el
punt proposat, després la urgència i del segon punt nosaltres no votarem a favor i vostès si, i després
executarem l’acord i intentarem de treballar-ho de la millor manera possible, però no ens sembla que
pugui donar sortida a una proposta d’aparcament que fa molt temps s’ha demanat per la gent de casa
nostra. Ho deixarem en aquestes dues propostes, em sap greu m’agradaria poder incorporar-ho, però
ja ho hem parlat i no veiem sortida.
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que primer s’ha de votar la proposta de
presentada per l’equip de govern i després votarem la proposta alternativa presentada per CiUActuem. La que s’acordi serà la que prosperarà.
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Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que com un tema va relacionat amb l’altre, votarem les
propostes de l’equip de govern dels punts 10, 11 i 12 i seguidament les propostes alternatives dels
mateixos punts, presentades pel grup CiU-Actuem.
VOTACIÓ.- La proposta presentada per l’equip de govern no prospera per 4 vots a favor dels
membres del grup CPCV i 5 vots en contra dels membres del grup CiU-Actuem.
A continuació es vota la urgència d’incloure la proposta alternativa del grup CiU-Actuem.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PUNT10 PRESENTAT PER CIU-Actuem.- Aprovat per 5 vots
a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 abstencions dels membres del grup CPCV.
10. BIS.
PROPOSTA ALTERNATIVA PRESENTADA PEL GRUP DE CIU-ACTUEM PER
L’APROVACIÓ D’UN PLA EXPERIMENTAL PER A REGULAR L’APARCAMENT DE L’ESTACIÓ
PER ÚS EXCLUSIU DE RESIDENTS.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI per presentar la proposta alternativa i exposa que
aquesta EMD ha fet un estudi per implementar una zona d’aparcament d’ús exclusiu pels veïns de
Valldoreix i de Sant Cugat del Vallès segons plànol que consta en l’expedient, en la zona de l’Estació de
Valldoreix.
Atesa la Memòria tècnica que obra a l’expedient.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
IMPLANTAR una zona d’aparcament restringit a l’entorn de l’Estació de Valldoreix, per a residents de
Valldoreix i de Sant Cugat del Vallès, com a pla experimental durant l’any 2009 o com a mínim durant
vuit mesos a partir de la seva implantació, amb les condicions establertes en l’ordenança reguladora de
zones d’aparcament restringit que s’aprova en aquest mateix ple.
VOTACIÓ.- Aprovat per 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 abstencions dels
membres del grup CPCV.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que de l’ordenança reguladora i de l’ordenança fiscal, els
donem confiança en què la única diferència és la que ha comentat la senyora Solé, perquè no han
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vist els documents. Suposo que coincideixen amb aquests documents.
Contesta la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que la Secretària ja els ha vist.
11. ORDENANÇA REGULADORA DE ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix vol implementar zones d’estacionament limitat per residents.
Atès que l’article 7 de la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat por Reial Decret legislatiu 339/1990, de
2 de març, assenyala que els municipis tenen competència en la regulació mitjançant ordenança de
circulació, dels usos de les vies urbanes, fent compatible d’equitativa distribució dels aparcaments entre
tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús peatonal dels carrers, així com
l’establiment de mesures d’estacionament limitat amb la finalitat de garantir la rotació dels
aparcaments, prestant especial atenció a les necessitats de les persones amb discapacitat que tenen
reduïda la seva mobilitat i que utilitzen vehicles, tot això amb la finalitat d’afavorir la seva integració
social.
Atès que de conformitat amb l’article 82.1 e) de la Llei municipal i de règim local, l’Entitat municipal
descentralitzada de Valldoreix té competència en l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el
seu àmbit.
Vist el procediment d’aprovació de les ordenances establer a l’article 49 de la Llei 7/1985, de bases
de règim local, els articles 177 i 178 de la Llei Municipal de règim local de Catalunya, els articles 60 i
ss del ROAS i els articles 55 i 56 del TRRL. I atès que correspon al ple de la corporació per majoria
simple l’aprovació inicial de les ordenances.
Per això, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT l’ordenança reguladora de zones d’estacionament limitat
per residents, que a continuació es reprodueix:
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Ordenança reguladora de zones l’estacionament limitat
Article 1. Competència i àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança es dicta a l’empara de la legislació vigent en matèria de circulació urbana i
seguretat viària, i en especial en base la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat por Reial Decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març.

D’acord amb allò establert als article 7 de la Llei 19/2001, que atribueix als municipis competència en la
regulació mitjançant ordenança de circulació, dels usos de les vies urbanes, fent compatible d’equitativa
distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús
peatonal dels carrers, així com l’establiment de mesures d’estacionament limitat amb la finalitat de
garantir la rotació dels aparcaments, prestant especial atenció a les necessitats de les persones amb
discapacitat que tenen reduïda la seva mobilitat i que utilitzen vehicles, tot això amb la finalitat
d’afavorir la seva integració social.

I de conformitat amb l’article 82.1 e) de la Llei Municipal i de règim local, l’Entitat Municipal
descentralitzada de Valldoreix té competència en l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el
seu àmbit.
Article 2. Objecte
Constitueix l’objecte de la present ordenança establir zones d’aparcament limitat i les mesures
especials per l’estacionament de vehicles en aquestes zones, amb la finalitat de garantir la rotació dels
aparcaments de la via pública i de creació d’una zona d’aparcament públic exclusiva per a residents a
Valldoreix i a la zona de proximitat de Sant Cugat del Vallès delimitada en plànol adjunt.

Les places seran senyalitzades de color verd per tal de identificar les zones d’aparcament restringit de
conformitat amb les zones assenyalades a l’annex I d’aquesta Ordenança.
Article 3. Limitació horària.
La restricció de l’aparcament es produirà en la franja horària entre les 7:00 i les 20:00 hores de tots
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els dies laborables. L’estacionament fora d’aquesta franja horària serà lliure sense restriccions.
No es permetrà l’estacionament continuat per un període de temps superior a dos dies.
Article 4. Identificació de vehicles i control del servei.
La identificació dels vehicles de les persones residents a Valldoreix i les persones residents a la zona
de proximitat de Sant Cugat del Vallès, es produirà a través d’un distintiu vàlid, diferenciat segons la
residència a través de dos colors, que s’haurà de situar en un lloc visible del cotxe. La possessió
d’aquest distintiu donarà el dret a estacionar a les zones d’aparcament restringit.
El control del compliment de les zones d’aparcament restringit correspondrà a la Policia Municipal de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que s’assigna a Valldoreix.

Article 5. Regulació de les zones d’aparcament limitat.
Es prohibeix l’estacionament en els llocs habilitats com a zona d’aparcament limitat sense l’exhibició en
lloc visible del distintiu vàlid que incorpora un rellotge-horari, durant l’horari establert en l’article 3.
Es prohibeix l’estacionament en els llocs habilitats com a zona d’aparcament limitat amb l’exhibició en
lloc visible del distintiu vàlid, incomplint però la limitació d’estacionament continuat per un període de
temps superior a dos dies.

Article 6. Els distintius.
Els distintius s’atorgaran per cada any natural d’acord amb les següents normes:
- Podran obtenir el distintiu les persones físiques que figurin empadronades a Valldoreix i a la zona de
proximitat de Sant Cugat del Vallès delimitada en el plànol adjunt, i siguin propietaris d’un vehicle de
més de 2 rodes i que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 Kg de PMA, i un nombre de 9
passatgers, per algun dels següents títols:
a) Com a titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta en el municipi de Sant Cugat
del Vallès per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
b) Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
c) Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de rènting, leasing o en
lloguer estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli
aquesta activitat, ja sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que
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mantingui un contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.

Article 7. Documentació per l’obtenció del distintiu.
Les persones interessades hauran de sol·licitar expressament el distintiu-rellotge i abonar la taxa
corresponent aportant els originals dels següents documents, o en el seu cas, fotocòpia dels
documents degudament compulsades per notari, organisme públic o gestor administratiu, en el que es
faci constar segell identificatiu de l’òrgan i identificació de la persona que la va practicar i data de la
compulsa –la validesa de la compulsa serà màxima d’un any des de la data d’expedició-. Els
documents a aportar seran els següents:
a) En el cas de les persones empadronades a la zona de proximitat de Sant Cugat del Vallès serà
necessari certificat d’empadronament a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
b) En el cas de les persones empadronades a Valldoreix només serà necessari que ho facin
constar a la sol·licitud i es farà la comprovació pertinent a les oficines de l’Entitat municipal.
c) Últim rebut o certificat de pagament de l’Impost de Vehicles de tracció mecànica de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès on consti la matrícula del vehicle.
d) Altra documentació que haurà de se exhibida en els altres supòsits a què es refereix el present
article:
− En el supòsit de persones físiques que disposen de vehicle, mitjançant contracte de leasing
o rènting, subscrit al seu nom hauran d’aportar còpia del contracte.
− En el supòsit de persones que disposen de vehicle, mitjançant contracte de leasing o de
rènting, subscrit a nom d’una empresa, hauran d’aportar el contracte i l’assegurança del
vehicle, havent de constar en ambdós documents com a conductor habitual el sol·licitant, i
declaració subscrita pel representant legal de l’empresa en que presti els serveis i en el que
es manifesti l’adscripció dels vehicles a la seva persona.
− En el supòsit de que els vehicles fossin propietat d’una empresa i no estigués adquirit pels
sistemes referits en el paràgraf anterior, hauran d’aportar l’assegurança del vehicle en el
qual consti el sol·licitant com a conductor habitual i certificació de l’empresa propietària en
la que presti els seus serveis, i a on consti l’adscripció del vehicle al referit sol·licitant, i la
seva utilització com a percepció en espècie.
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− En tot cas, l’empresa arrendadora haurà d’acreditar la seva facultat per realitzar aquest
tipus de contractes, mitjançant l’exhibició de les escriptures de constitució de la societat, a
on consti, el seu objecte social, el lloguer de vehicles o l’arrendament financer, així com la
exhibició de l’impost d’activitats econòmiques o certificat d la tributació fiscal per un
d’aquests conceptes.

Article 8. Subjectes exclosos.
Queden exclosos de la limitació de l’estacionament en zones d’aparcament restringit i no subjectes al
pagament de la taxa corresponent, els vehicles següents:
a) Els autotaxis que es trobin en servei i el seu conductor estigui present, així com els vehicles de
lloguer de servei públic amb conductor amb idèntiques condicions.
b) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de
l’Estat, la Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i
exclusivament a la realització dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin
prestant aquests serveis.
c) Els de les representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, externament identificats amb
matrícula en règim diplomàtic i amb condició de reciprocitat.
d) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu
Roja i les ambulàncies.
e) Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que tinguin l’autorització prevista al Decret
97/2002 que regula el model de targeta d’estacionament de persones amb disminució.
Disposició addicional
L'Ordenança de circulació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès serà d'aplicació supletòria al
disposat en la present.
Disposició final. Entrada en vigor.
La present Ordenança entrarà en vigor un cop es publiqui al BOP el text de forma íntegre i
transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la LLEI 7/1985, de bases de règim local.
ANNEX I
Zona d’aparcament restringit I: Entorns de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat, en un àmbit que
abastaria la pròpia Plaça de l’Estació, el carrer Mata, el tram de la Rambla Mossèn Jacint
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Verdaguer entre l’Estació i Can Cadena, el carrer Bruc, i el carrer Avinguda Villadelprat entre la
intersecció amb Bruc i el carrer Arnau Cadell. Es mantindran tanmateix, les actuals zones
d’estacionament limitat a 30 minuts (zones vermelles) existents al Rambla M. J. Verdaguer.
ANNEX II: Plànol adjunt.

SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, mitjançant
un anunci que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a La Vanguardia i en el tauler d’anuncis de la
corporació, pel termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
En cas que no s’hagin presentat cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu.
En cas que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions durant el tràmit d’informació pública i
d’audiència, s’han de resoldre de forma raonada, en el mateix acord d’aprovació.
TERCER.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de
quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta.
EXPLICACIÓ DELS PUNTS 11 I 12.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que
són dues ordenances annexes al pla experimental, la primera és la de funcionament i la segona és la
fiscal, que serveix per equil·librar els costos econòmics. L’ordenança de funcionament feia referència als
subjectes passius, empadronats a Valldoreix o dins la proximitat de Sant Cugat del Vallès que s’ha
reflexat en un plànol, entenen que els veïns de la resta de municipis ja disposen de les seves pròpies
estacions i per tant els seus propis aparcaments amb les condicions establertes pel seu Ajuntament. La
franja horària en la qual funcionaria aquest aparcament seria de 7 hores del matí a 8 hores, i per
aparcar es requeriria d’un distintiu vàlid que es lliurarà a l’EMD de Valldoreix. Els cotxes poden ser
particulars o bé cotxe d’empresa que estigui donada d’alta a Valldoreix o rentingns leasing o lloguer
estable que estiguin a nom de persones empadronades a Valldoreix i proximitat. S’ha d’abonar la taxa
que es proposa en la següent proposta i que és la següent ordenança. Es proposa d’entrada una
exempció de la taxa durant tot el 2009, perquè es considera que el pla és experimental i si es posés en
marxa més tard, perquè s’ha de pintar el terra, es garantida un termini mínim de 8 mesos com a prova
pilot. És una taxa anual que suposarà 20 euros l’any i és per l’expedició del distintiu que s’haurà de
posar en el cotxe. Aquest distintiu dona dret a l’aparcament, però no és un dret obligat, en el sentit que
si l’aparcament està ple, segons l’horari i el pla experimental que hi hagi, doncs es faria una cosa o una
altre. Per això es fa el pla experimental per veure l’ompliment de les places de pàrking.
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VOTACIÓ.- La proposta presentada per l’equip de govern no prospera per 4 vots a favor dels
membres del grup CPCV i 5 vots en contra dels membres del grup CiU-Actuem.
A continuació es vota la urgència d’incloure la proposta alternativa del grup CiU-Actuem.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PUNT11 PRESENTAT PER CIU-Actuem.- Aprovat per 5 vots
a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 abstencions dels membres del grup CPCV.
11.BIS - PROPOSTA ALTERNATIVA PRESENTADA PEL GRUP DE CIU-ACTUEM PER
APROVAR L’ORDENANÇA REGULADORA DE ZONES L’ESTACIONAMENT LIMITAT.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI per presentar la proposta alternativa i exposa que
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix vol implementar zones d’estacionament limitat per
residents.
Atès que l’article 7 de la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre
Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat por Reial Decret legislatiu 339/1990, de
2 de març, assenyala que els municipis tenen competència en la regulació mitjançant ordenança de
circulació, dels usos de les vies urbanes, fent compatible d’equitativa distribució dels aparcaments entre
tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús peatonal dels carrers, així com
l’establiment de mesures d’estacionament limitat amb la finalitat de garantir la rotació dels
aparcaments, prestant especial atenció a les necessitats de les persones amb discapacitat que tenen
reduïda la seva mobilitat i que utilitzen vehicles, tot això amb la finalitat d’afavorir la seva integració
social.
Atès que de conformitat amb l’article 82.1 e) de la Llei municipal i de règim local, l’Entitat municipal
descentralitzada de Valldoreix té competència en l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el
seu àmbit.
Vist el procediment d’aprovació de les ordenances establer a l’article 49 de la Llei 7/1985, de bases
de règim local, els articles 177 i 178 de la Llei Municipal de règim local de Catalunya, els articles 60 i
ss del ROAS i els articles 55 i 56 del TRRL. I atès que correspon al ple de la corporació per majoria
simple l’aprovació inicial de les ordenances.
Per això, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
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PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT l’ordenança reguladora de zones d’estacionament limitat
per residents, que a continuació es reprodueix:
ORDENANÇA REGULADORA DE ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT
Article 1. Competència i àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança es dicta a l’empara de la legislació vigent en matèria de circulació urbana i
seguretat viària, i en especial en base la Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat
de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial, aprovat por Reial Decret
legislatiu 339/1990, de 2 de març.
D’acord amb allò establert als article 7 de la Llei 19/2001, que atribueix als municipis competència en la
regulació mitjançant ordenança de circulació, dels usos de les vies urbanes, fent compatible l’equitativa
distribució dels aparcaments entre tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús
peatonal dels carrers, així com l’establiment de mesures d’estacionament limitat amb la finalitat de
garantir la rotació dels aparcaments, prestant especial atenció a les necessitats de les persones amb
discapacitat que tenen reduïda la seva mobilitat i que utilitzen vehicles, tot això amb la finalitat
d’afavorir la seva integració social.
I de conformitat amb l’article 82.1 e) de la Llei Municipal i de règim local, l’Entitat Municipal
descentralitzada de Valldoreix té competència en l’ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el
seu àmbit.
Article 2. Objecte
Constitueix l’objecte de la present ordenança establir zones d’aparcament limitat i les mesures
especials per l’estacionament de vehicles en aquestes zones, amb la finalitat de garantir la rotació dels
aparcaments de la via pública i de creació d’una zona d’aparcament públic exclusiva per a residents a
Valldoreix i a Sant Cugat del Vallès, delimitada en plànol adjunt.
Les places seran senyalitzades de color verd per tal de identificar les zones d’aparcament restringit de
conformitat amb les zones assenyalades a l’annex I d’aquesta Ordenança.
Article 3. Limitació horària.
La restricció de l’aparcament es produirà en la franja horària entre les 7:00 i les 20:00 hores de tots
els dies laborables. L’estacionament fora d’aquesta franja horària serà lliure sense restriccions.
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No es permetrà l’estacionament continuat per un període de temps superior a dos dies.
Article 4. Identificació de vehicles i control del servei.
La identificació dels vehicles de les persones residents a Valldoreix i a Sant Cugat del Vallès, es
produirà a través d’un distintiu vàlid, que s’haurà de situar en un lloc visible del cotxe. La possessió
d’aquest distintiu donarà el dret a estacionar a les zones d’aparcament restringit.
El control del compliment de les zones d’aparcament restringit correspondrà a la Policia Municipal de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que s’assigna a Valldoreix.
Article 5. Regulació de les zones d’aparcament limitat.
Es prohibeix l’estacionament en els llocs habilitats com a zona d’aparcament limitat sense l’exhibició en
lloc visible del distintiu vàlid que incorpora un rellotge-horari, durant l’horari establert en l’article 3.
Es prohibeix l’estacionament en els llocs habilitats com a zona d’aparcament limitat amb l’exhibició en
lloc visible del distintiu vàlid, incomplint però la limitació d’estacionament continuat per un període de
temps superior a dos dies.

Article 6. Els distintius.
Els distintius s’atorgaran per cada any natural d’acord amb les següents normes:
- Podran obtenir el distintiu les persones físiques que figurin empadronades a Valldoreix i a Sant
Cugat del Vallès, i siguin propietaris d’un vehicle de més de 2 rodes i que no superi els 6 metres de
longitud, els 3.500 Kg de PMA, i un nombre de 9 passatgers, per algun dels següents títols:
a) Com a titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta en el municipi de Sant Cugat del
Vallès per l’impost sobre vehicles de tracció mecànica.
b) Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
c) Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de rènting, leasing o en lloguer
estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja
sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantingui un contracte mercantil de
prestació de serveis en el cas de ser autònom.
-Els residents a la pròpia zona d’estacionament limitat, hauran de sol·licitar un distintiu específic, que
estarà exempt de taxa i de limitació horària.
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Article 7. Documentació per l’obtenció del distintiu.
Les persones interessades hauran de sol·licitar expressament el distintiu-rellotge i abonar la taxa
corresponent aportant els originals dels següents documents, o en el seu cas, fotocòpia dels
documents degudament compulsades per notari, organisme públic o gestor administratiu, en el que es
faci constar segell identificatiu de l’òrgan i identificació de la persona que la va practicar i data de la
compulsa –la validesa de la compulsa serà màxima d’un any des de la data d’expedició-. Els
documents a aportar seran els següents:
d) En el cas de les persones empadronades a Sant Cugat del Vallès serà necessari certificat
d’empadronament a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
e) En el cas de les persones empadronades a Valldoreix només serà necessari que ho facin
constar a la sol·licitud i es farà la comprovació pertinent a les oficines de l’Entitat municipal.
f) Últim rebut o certificat de pagament de l’Impost de Vehicles de tracció mecànica de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès on consti la matrícula del vehicle.
d) Altra documentació que haurà de se exhibida en els altres supòsits a què es refereix el present
article:
− En el supòsit de persones físiques que disposen de vehicle, mitjançant contracte de leasing
o rènting, subscrit al seu nom hauran d’aportar còpia del contracte.
− En el supòsit de persones que disposen de vehicle, mitjançant contracte de leasing o de
rènting, subscrit a nom d’una empresa, hauran d’aportar el contracte i l’assegurança del
vehicle, havent de constar en ambdós documents com a conductor habitual el sol·licitant, i
declaració subscrita pel representant legal de l’empresa en que presti els serveis i en el que
es manifesti l’adscripció dels vehicles a la seva persona.
− En el supòsit de que els vehicles fossin propietat d’una empresa i no estigués adquirit pels
sistemes referits en el paràgraf anterior, hauran d’aportar l’assegurança del vehicle en el
qual consti el sol·licitant com a conductor habitual i certificació de l’empresa propietària en
la que presti els seus serveis, i a on consti l’adscripció del vehicle al referit sol·licitant, i la
seva utilització com a percepció en espècie.
− En tot cas, l’empresa arrendadora haurà d’acreditar la seva facultat per realitzar aquest
tipus de contractes, mitjançant l’exhibició de les escriptures de constitució de la societat, a
on consti, el seu objecte social, el lloguer de vehicles o l’arrendament financer, així com la
28

exhibició de l’impost d’activitats econòmiques o certificat d la tributació fiscal per un
d’aquests conceptes.

Article 8. Subjectes exclosos.
Queden exclosos de la limitació de l’estacionament en zones d’aparcament restringit i no subjectes al
pagament de la taxa corresponent, els vehicles següents:
a) Els residents a la pròpia zona reservada per a estacionament limitat, que podran aparcar sense
limitació horària
b) Els autotaxis que es trobin en servei i el seu conductor estigui present, així com els vehicles de
lloguer de servei públic amb conductor amb idèntiques condicions.
c)Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de l’Estat,
la Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivament a la
realització dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin prestant aquests serveis.
d)Els de les representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, externament identificats amb
matrícula en règim diplomàtic i amb condició de reciprocitat.
e)Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i
les ambulàncies.
f)Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que tinguin l’autorització prevista al Decret
97/2002 que regula el model de targeta d’estacionament de persones amb disminució.
Disposició addicional
L'Ordenança de circulació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès serà d’aplicació supletòria al
disposat en la present.
Disposició final. Entrada en vigor.
La present Ordenança entrarà en vigor un cop es publiqui al BOP el text de forma íntegre i
transcorregut el termini previst a l’article 65.2 de la LLEI 7/1985, de bases de règim local.
ANNEX I
Zona d’aparcament restringit I: Entorns de l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat, en un àmbit que
abastaria la pròpia Plaça de l’Estació, el carrer Mata, el tram de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer
entre l’Estació i Can Cadena, el carrer Bruc, i el carrer Avinguda Villadelprat entre la intersecció amb
Bruc i el carrer Arnau Cadell. Es mantindran29tanmateix, les actuals zones d’estacionament

limitat a 30 minuts (zones vermelles) existents al Rambla M. J. Verdaguer.
SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, mitjançant
un anunci que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a La Vanguardia i en el tauler d’anuncis de la
corporació, pel termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
En cas que no s’hagin presentat cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevé definitiu.
En cas que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions durant el tràmit d’informació pública i
d’audiència, s’han de resoldre de forma raonada, en el mateix acord d’aprovació.
TERCER.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de
quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta.
VOTACIÓ DEL PUNT11 BIS PRESENTAT PER CIU-Actuem.- Aprovat per 5 vots a favor dels
membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels membres del grup CPCV.

12. ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER L’ESTACIONAMENT LIMITAT.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que el Text refós de la Llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles
15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels
tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscal reguladores hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció del respectiu acord d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat
estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris,
el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
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.
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Vista la Memòria de l’Alcaldia, l’informe de la Secretària- Intervenció , el Ple de la Junta de Veïns
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2009 l’ordenança fiscal per la
imposició i ordenació per l’establiment d’una taxa a les zones d’estacionament limitat, que es
transcriu a continuació:
Ordenança fiscal núm.19
Reguladora de la taxa d’estacionament limitat
Article 1. Disposicions generals
1. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i específicament l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els articles 15è i
19è de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per l’estacionament restringit de vehicles de tracció
mecànica a les vies públiques, que es regeix pels articles 20è a 27è del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Els conceptes relatius al règim d’estacionament restringit a les vies públiques continguts en
aquesta Ordenança s’interpretaran en els termes establerts a l’Ordenança reguladora de
l’estacionament restringit de vehicles a la via pública.
3. Els ingressos obtinguts per l’aplicació de la taxa regulada en aquesta Ordenança aniran destinats a
finançar les despeses que genera aquesta actuació.
Art. 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa regulada per aquesta Ordenança l’expedició del distintiu de
resident per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica de més de dues rodes en zones
d’aparcament restringit, en els horaris i condicions determinades per l’Ordenança reguladora de
l’estacionament restringit de vehicles a la via pública.
2. Als efectes d’aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle la
durada del qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació o
força major.
3. Es requereix l'obtenció prèvia d’un distintiu de resident per poder utilitzar les zones d’aparcament
restringit.
4. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estacionament dels vehicles de més
de 2 rodes, següents:
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f) Els autotaxis que es trobin en servei i el seu conductor estigui present, així com els vehicles de
lloguer de servei públic amb conductor amb idèntiques condicions.
g) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de l’Estat,
la Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivament a la
realització dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin prestant aquests serveis.
h) Els de les representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, externament identificats amb
matrícula en règim diplomàtic i amb condició de reciprocitat.
i) Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu Roja i
les ambulàncies.Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que tinguin l’autorització
prevista al Decret 97/2002 que regula el model de targeta d’estacionament de persones amb
disminució.
Art. 3r. Subjectes passius.
1. Estan obligats al pagament de la taxa els conductors residents que estacionin els vehicles en les
zones d’aparcament restringit en els termes previstos en l’article anterior.
2. Tenen la consideració de residents, als efectes d’aquesta Ordenança, les persones físiques que
figurin empadronades a Valldoreix i a la zona de proximitat de Sant Cugat del Vallès segons plànol
adjunt, i siguin propietaris d’un vehicle de més de 2 rodes i que no superi els 6 metres de longitud,
els 3.500 Kg de PMA, i un nombre de 9 passatgers, per algun dels següents títols:
a) Com a titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta en aquest municipi per l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, sempre que figuri com a tal en l’assegurança del vehicle.
b) Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantigui un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
c) Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de renting, leasing o en lloguer
estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja
sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantigui un contracte mercantil de
prestació de serveis en el cas de ser autònom.
Art. 4t. Quotes.
1. Les tarifes a aplicar són les que les següents:
Distintiu de residents anual o fracció: 20 euros.
Art. 5è. Exempció.
Estaran exempts els subjectes passius de la present ordenança durant l’any 2009, període considerat
com a prova pilot i en tot cas en un període mínim de 8 mesos des de l’inici del pla experimental.
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Art. 6è. Pagament de la taxa.
L’obligació de contribuir neix des del moment que s’atorgui el distintiu que autoritza a estacionar a
qualsevol de les places lliures d’ús exclusiu de residents, amb independència del nombre de vegades
que hi estacionin, dins del termini de l’any natural. El pagament s’exigirà, per una sola vegada, en el
moment que s’expedeixi el distintiu de resident.
Art. 7è. Disposició final. Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de
la Província, de conformitat amb l’article 17.4 del TRLHL.

SEGON.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant trenta dies, comptats a partir de la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions i/o al·legacions que
considerin oportunes. Transcorregut el període indicat, sense haver-se’n formulat cap, els acords
provisionals adoptats restaran aprovats definitivament sense necessitat d’adopció de nou acord.
TERCER.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província el text de les Ordenances Fiscals aprovades
les quals entraran en vigor, a partir de l’endemà de la publicació.
VOTACIÓ.- La proposta presentada per l’equip de govern no prospera per 4 vots a favor dels
membres del grup CPCV i 5 vots en contra dels membres del grup CiU-Actuem.
A continuació es vota la urgència d’incloure la proposta alternativa del grup CiU-Actuem.
VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA DEL PUNT12 PRESENTAT PER CIU-Actuem.- Aprovat per 5 vots
a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 abstencions dels membres del grup CPCV.
12.BIS - PROPOSTA ALTERNATIVA PRESENTADA PEL GRUP DE CIU-ACTUEM PER
APROVAR L’ORDENANÇA REGULADORA DE LA TAXA D’ESTACIONAMENT LIMITAT.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI per presentar la proposta alternativa i exposa que i
exposa que el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i
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modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les Ordenances fiscal reguladores hauran d’aprovar-se
simultàniament a l’adopció del respectiu acord d’imposició. L’article 16.1 del text legal esmentat
estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la determinació dels elements tributaris,
el règim de declaració i d’ingrés, així com les dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
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, l’informe de la Secretària- Intervenció , el Ple de la Junta de Veïns
l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT per a l’exercici de 2009 l’ordenança fiscal per la
imposició i ordenació per l’establiment d’una taxa a les zones d’estacionament limitat, que es
transcriu a continuació:
Ordenança fiscal núm.19
Reguladora de la taxa d’estacionament limitat
Article 1. Disposicions generals
1. D’acord amb allò que disposen l’article 106è de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i específicament l’article 57è del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb els articles 15è i
19è de la mateixa Llei, s’estableix la taxa per l’estacionament restringit de vehicles de tracció
mecànica a les vies públiques, que es regeix pels articles 20è a 27è del text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
2. Els conceptes relatius al règim d’estacionament restringit a les vies públiques continguts en
aquesta Ordenança s’interpretaran en els termes establerts a l’Ordenança reguladora de
l’estacionament restringit de vehicles a la via pública.
3. Els ingressos obtinguts per l’aplicació de la taxa regulada en aquesta Ordenança aniran destinats a
finançar les despeses que genera aquesta actuació.
Art. 2n. Fet imposable.
1. Constitueix el fet imposable de la taxa34regulada per aquesta Ordenança l’expedició del

distintiu de resident per l’estacionament de vehicles de tracció mecànica de més de dues rodes en
zones d’aparcament restringit, en els horaris i condicions determinades per l’Ordenança reguladora
de l’estacionament restringit de vehicles a la via pública.
2. Als efectes d’aquesta taxa, es considera estacionament qualsevol immobilització d’un vehicle la
durada del qual passi de dos minuts, sempre que no estigui motivada per imperatius de circulació o
força major.
3. Es requereix l'obtenció prèvia d’un distintiu de resident per poder utilitzar les zones d’aparcament
restringit.
4. No està subjecte a la taxa regulada per aquesta Ordenança l’estacionament dels vehicles de més
de 2 rodes, següents:
j) Els autotaxis que es trobin en servei i el seu conductor estigui present, així com els vehicles de
lloguer de servei públic amb conductor amb idèntiques condicions.
k) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats, que siguin propietat d’organismes de l’Estat,
la Comunitat Autònoma o les entitats locals i que es destinin directament i exclusivament a la
realització dels serveis públics de la seva competència, quan estiguin prestant aquests serveis.
l) Els de les representacions diplomàtiques acreditades a Espanya, externament identificats amb
matrícula en règim diplomàtic i amb condició de reciprocitat.
m)
Els vehicles destinats a l’assistència sanitària que pertanyin a la Seguretat Social o a la Creu
Roja i les ambulàncies. Els vehicles propietat de disminuïts físics, sempre que tinguin l’autorització
prevista al Decret 97/2002 que regula el model de targeta d’estacionament de persones amb
disminució.
n) Els residents a les pròpies zones d’estacionament restringit, que podran aparcar sense limitació
horària
Art. 3r. Subjectes passius.
1. Estan obligats al pagament de la taxa els conductors residents que estacionin els vehicles en les
zones d’aparcament restringit en els termes previstos en l’article anterior.
2. Tenen la consideració de residents, als efectes d’aquesta Ordenança, les persones físiques que
figurin empadronades a Valldoreix i a Sant Cugat del Vallès, i siguin propietaris d’un vehicle de més
de 2 rodes i que no superi els 6 metres de longitud, els 3.500 Kg de PMA, i un nombre de 9
passatgers, per algun dels següents títols:
a) Com a titular o conductor principal d’un vehicle donat d’alta en aquest municipi per l’impost sobre
vehicles de tracció mecànica, sempre que figuri com a tal en l’assegurança del vehicle.
b) Com a conductor principal d’un vehicle de l’empresa on treballa o amb la que mantigui un
contracte mercantil de prestació de serveis en el cas de ser autònom.
c) Com a conductor principal d’un vehicle del que disposi en règim de renting, leasing o en lloguer
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estable, superior a tres mesos, per empresa l’objecte social de la qual contempli aquesta activitat, ja
sigui al seu nom o al nom de l’empresa on treballa o amb la que mantigui un contracte mercantil de
prestació de serveis en el cas de ser autònom.
3..Els residents a la pròpia zona d’estacionament restringit estaran exempts del pagament de la taxa
Art. 4t. Quotes.
1. Les tarifes a aplicar són les que les següents:
Distintiu de residents anual o fracció: 20 euros.
Art. 5è. Exempció.
Estaran exempts els subjectes passius de la present ordenança durant l’any 2009, període considerat
com a prova pilot i en tot cas en un període mínim de 8 mesos des de l’inici del pla experimental.
Art. 6è. Pagament de la taxa.
L’obligació de contribuir neix des del moment que s’atorgui el distintiu que autoritza a estacionar a
qualsevol de les places lliures d’ús exclusiu de residents, amb independència del nombre de vegades
que hi estacionin, dins del termini de l’any natural. El pagament s’exigirà, per una sola vegada, en el
moment que s’expedeixi el distintiu de resident.
Art. 7è. Disposició final. Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor l’endemà de la publicació del text íntegre al Butlletí Oficial de
la Província, de conformitat amb l’article 17.4 del TRLHL.
SEGON.- EXPOSAR al públic els acords precedents durant trenta dies, comptats a partir de la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions i/o al·legacions que
considerin oportunes. Transcorregut el període indicat, sense haver-se’n formulat cap, els acords
provisionals adoptats restaran aprovats definitivament sense necessitat d’adopció de nou acord.
TERCER.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província el text de les Ordenances Fiscals aprovades
les quals entraran en vigor, a partir de l’endemà de la publicació.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que van
dir que estaven d’acord amb al metodologia, amb els requisits –tret de dos aspectes- el primer, que
fos una ordenança pels valldoreixencs i36santcugatencs i l’altre és que els subjectes

passius no inclou els residents que viuen a la pròpia àrea d’estacionament restringit que proposa
l’ordenança, perquè entenem que només els faltaria pagar per aparcar al costat de casa seva.
Aquesta és la diferència. Estem d’acord amb tota la resta.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que el seu grup no votarà en contra però que s’abstindrà,
perquè estem d’acord en afegir els veïns en els subjectes passius però, amb el que no estem
d’acord, és incorporar Sant Cugat perquè considerem que Sant Cugat ha de resoldre els seus propis
problemes amb les seves estacions.
VOTACIÓ.- Aprovat per 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 abstencions dels
membres del grup CPCV.

13. NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’EMD A LA COMISSIÓ DE DELIMITACIÓ DEL
TERME MUNICIPAL DE CASTELLBISBAL.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha
iniciat un expedient de delimitació del terme municipal de Sant Cugat del Vallès, en la part que
confronta amb el terme del municipi de Castellbisbal.
Atès que aquest expedient també afecta al territori de l’EMD de Valldoreix.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- NOMENAR com a membre de la Comissió de delimitació del terme municipal entre
Castellbisbal a:
o Montserrat Turu Rosell, Presidenta de l’EMD.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a l’Ajuntament de
Castellbisbal, i al Departament de Governació i Administracions Públiques de la Generalitat de
Catalunya.
VOTACIÓ.- Queda aprovat per unanimitat dels membres del Consistori.
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14. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE SUBVENCIONS A PROPOSTA DELS GRUPS
CPCV I CIU-ACTUEM.
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i exposa que l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, a proposta dels Grups de CPCV i CiU-Actuem, pretén aprovar
l’ordenança de subvencions.
Atès l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, els articles 177 i 178 de la Llei
Municipal de règim local de Catalunya, els articles 60 i ss del ROAS i els articles 55 i 56 del TRRL, que
regula el procediment d’aprovació de les ordenances.
Atès que correspon al ple de la corporació per majoria simple l’aprovació inicial de les ordenances.
Per això, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT projecte d’ordenança de subvencions.
SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, mitjançant
un anunci que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a La Vanguardia i en el tauler d’anuncis de la
corporació, pel termini de 30 dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
En el cas que no s’hagin presentat cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu. En cas que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions durant el tràmit d’informació pública i
d’audiència, s’han de resoldre de forma raonada, en el mateix acord d’aprovació.
TERCER.- TRAMETRE a l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, en el termini de
quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta.

EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRIGUEZ i manifesta
que aquesta ordenança té per objecte regular i fixar els criteris i els procediments de concessió
d’ajuts i subvencions atorgades per l’EMD de Valldoreix. Amb aquesta base reguladora es pretén
definir un objectiu per garantir als beneficiaris l’accés a aquestes prestacions en igualtats de
condicions. La concessió i gestió dels ajuts i38subvenció a què es refereix aquesta ordenança

s’efectuarà d’acord amb els següents principis: A.- publicitat, transparència, concurrència i
competitivitat. B.- Eficàcia en el compliment dels objectius fixats per l’administració atorgant. C.Eficiència en l’assignació i autorització dels recursos públics. Per poder optar és requisit indispensable
que l’activitat tingui caràcter en l’àmbit territorial, que s’entén quan es compleixen els següents
requisits: A) quan es desenvolupa en l’àmbit territorial de Valldoreix. B) quan es desenvolupi encara
que sigui fora de l’àmbit territorial de Valldoreix per entitat que tingui la seva seu o domicili a l’àmbit
de Valldoreix. C) quan sigui fora de l’àmbit territorial de Valldoreix per entitat que no tingui la seva
seu o domicili a Valldoreix i acrediti que l’activitat o l’interès social o la promoció d’un fi públic
predicable en benefici de Valldoreix. Aquesta ordenança espero la pugueu trobar properament a la
web de Valldoreix.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del Consistori.
15. MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS DEL PLE
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que tractarà la moció conjunta de tots els integrants
d’aquesta corporació i després faran el tractament de les mocions que la senyora Solé ha anunciat
que passarien per urgència. Considerant que aquesta moció fa referència, i que també va passar el
dia 4 i que no va prosperar en el seu moment, a la sentència del Tribunal Superior de Justícia sobre
la deducció de l’IVA dels ens locals.
a.

MOCIÓ CONJUNTA PER A LA COMPLETA EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL
TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LES COMUNITATS EUROPEES DE 6 D’OCTUBRE DE 2005,
RELATIVA A L’INCOMPLIMENT DE L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA DE
LIMITACIONS DE DRETS DE DEDUCCIÓ DE L’IVA DELS ENS LOCALS.
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRIGUEZ i exposa que vista la discrepància
interpretativa efectuada per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès quant a la modificació
operada per l’Estat espanyol en els articles 78, 102 y 104 de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va concretar l’extensió de la seva discrepància
en el sentit d’afirmar que les esmentades modificacions contravenien la Sexta Directiva del
Consell (Directiva 77/388/CEE, de 17 de maig de 1977) en matèria d’harmonització de
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legislacions dels Estats Membres relatius als impostos sobre volum de negoci.
Atès que aquesta concreció es referia especialment a l’article 19 de la Directiva que autoritza els
Estats Membres per a la inclusió d’un denominador de prorrata sobre la quantia de les
subvencions que no es trobin vinculades directament al preu de les operacions subjectes.
Atesa la correlativa queixa amb número d’expedient IN/P/995246, que l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès va formular davant dels serveis de la Comissió Europea, per considerar que
l’Estat espanyol feia un ús indegut de l’autorització als Estats Membres continguda en l’article
19 de la Sexta Directiva i, més concretament, limitant els drets de deduccions que tenien els
ens locals i les Comunitats Autònomes, ja que, se’ls alterava l’equilibri financer, provocant fins i
tot, la deslocalització de factors de producció cap a d’altres Estats on l’aplicació de la Sexta
Directiva fos més favorable.
Atès que amb la modificació legislativa de l’Estat espanyol el que resultava evident és que
s’incidia de manera substancial en la despesa autonòmica i local, essent aquesta mesura
considerada com a “mesura de compensació silenciosa” absolutament prohibida per
l’ordenament comunitari i, provocant aquesta, un evident desequilibri financer entre l’Estat i els
Ens Locals, és a dir, entre qui té la potestat recaptatòria i qui no la té.
Per tot això, davant la queixa efectuada per l’Ajuntament de Sant Cugat contra l’Estat espanyol
en el sentit que adeqüés el seu dret intern a la correcta interpretació de la Sexta Directiva de
l’IVA, el Tribunal de Justícia de Luxemburg va dictar sentència el 6 d’octubre de 2005 declarant
l’incompliment de l’Estat espanyol quant a les seves obligacions comunitàries i, especialment,
per haver introduït una prorrata de deducció de l’Impost sobre el valor afegit suportat pels
subjectes passius que efectuen únicament operacions gravades i per haver instaurat una norma
especial que limita el dret a la deducció de l’IVA corresponent a la compra de béns i serveis
finançats per subvencions.
El 30 de març de 2006, va aparèixer publicada al BOE núm. 76 la modificació de la Llei de l’IVA
per tal d’adequar el seu contingut a l’aplicació de la regla de prorrata de la Sexta Directiva
europea. Malauradament, en l’esmentada modificació no es contempla l’obligació - també
declarada per sentència de l’Alt Tribunal europeu - de no limitar els efectes en el temps de la
resolució judicial. De tal manera que, el TJCE entén que cal estendre l’eficàcia de la sentència
fins i tot al moment anterior al seu40pronunciament, atesos els eventuals perjudicis

econòmics ocasionats als ens locals per l’Estat espanyol des del moment de l’errònia
transposició de la Sexta Directiva.
És a dir, que per a la completa execució de la sentència del Tribunal europeu, cal, igualment,
que hi hagi un reconeixement dels danys ocasionats de forma concreta i particular a tots i
cadascun dels ajuntaments afectats com a conseqüència de l’incompliment de l’Estat en
l’aplicació de l’anterior Llei de l’IVA i fins a la seva modificació mitjançant la Llei 3/2006, de 29
de març, efectuada després de recaure la Sentència.
En virtut de tot el hem exposat, el Ple de La junta de veïns de l’EMD adopta els següents
ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar que, des del Ministeri d’Economia i Hisenda del Govern de l’Estat
s’efectuïn les instruccions i ordres oportunes per a l’extensió dels plens efectes de la sentència
del TJCE sobre l’IVA, inclosa la reparació dels danys eventuals soferts i acreditats
individualment pels ens locals afectats.
SEGON.- Si cal, demanar la modificació de la Llei 3/2006, de 29 de març, que va introduir la
correcta transposició de la Sexta Directiva, en el sentit que estengui els efectes de la
modificació a tots els perjudicis efectivament soferts pels ens locals amb anterioritat a la
correcta transposició.
TERCER.- Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, als
Departaments de Governació i Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió
d’Hisendes Locals de la FEMP, al Ministeri d’Economia i Hisenda i a les Cambres legislatives
autonòmiques i estatals.
EXPLICACIÓ DE LA MOCIÓ.- Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRIGUEZ i
manifesta que es tracta d’una moció de la deducció de l’IVA en al compra de bens i serveis finançats
amb subvenció per part dels municipis i comunitats autònomes. La Comunitat Europea en la seva
Sexta Directiva de 17 de maig de 1977 dictava la normativa d’aplicació de l’Impost del Valor Afegit
conegut com a IVA. A l’estat Espanyol, en la Llei 37/1992, relativa a l’IVA, no s’ajustava a la
normativa de la comunitat econòmica europea. L’Ajuntament de Sant Cugat va adonar-se d’aquesta
circumstància i va formular una queixa davant la Comissió europea considerant que l’estat Espanyol
feia ús indegut de la utilització continguda en41l’article 19 de la Sexta Directiva i, més

concretament, limitant els drets de deduccions que tenien els ens locals i les Comunitats Autònomes.
Davant la reclamació de l’Ajuntament de Sant Cugat el Tribunal de Justícia de Luxemburg va dictar
Sentència el 2 d’octubre de 2005 donant la raó a la reclamació efectuada per l’Ajuntament de Sant
Cugat. El 30 de març de 2006 va aparèixer publicat al BOE número 76 la modificació de la Llei de
l’IVA adequada a la Sexta Directiva. Malauradament en l’esmentada modificació no es contemplava
l’obligació també recollida en la Sentència del Tribunal de complir la normativa amb caràcter
retroactiu, és a dir indemnitzar a tots els ens locals que han estat perjudicats durant tots aquests
anys.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que hi ha una sèrie de mocions que va presentar CiU que
d’acord amb els informes jurídics, aquests punts es van considerar que no podien ser propostes
d’acord, i es van deixar en l’apartat de precs a fi i efecte que poguessin generar debat. La majoria
d’ells afecten competències d’altres òrgans que no són el ple, o bé pretenen modificar procediments
engegats d’acord amb la legalitat –ja explicarem el perquè- o bé realment són simplement un prec. Un
altre entenem que és un prec inevitablement perquè es fa en el terreny polític i no en el terreny
juridico-administratiu, fent referència a la moció referida a mantenir el pacte de govern. Per tant, jo
entenc –senyora Solé- que digui quins són els precs que passen a moció, perquè després tampoc els
tractaríem, i els eliminaríem de precs. O bé digui’m vostè les mocions i com que es presenten per
urgència, caldrà tornar a fer el que hem fet abans que és passar a aprovació la urgència i després
aprovació de la pròpia proposta.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que vostè ja sap quines són les mocions
perquè les vàrem presentar a la Junta de Portaveus i les vàrem entrar per registre, malgrat que vostè
diu que les vàrem presentar el dia que es feia la convocatòria de l’ordre del dia –tal com ha manifestat
en algun mitjà de comunicació-. Les mocions que nosaltres vàrem presentar com a mocions i no com a
prec, perquè l’instrument jurídic el decideix el grup polític en un ple i no vostè. És a dir que nosaltres
volem fer servir una moció com a instrument jurídic de participació ho decidirà el grup polític i no la
Presidenta de l’EMD. Aquesta no és una facultat que vostè té, per tant això de passar una moció a un
prec, vostè no en té cap dret. Les mocions que vàrem presentar són exactament les següents: Moció
de CiU-Actuem a favor del pacte de govern de l’EMD. Moció de CiU-Actuem per la construcció d’una
residència d’animals abandonats mancomunada entre diversos municipis. Moció de CiU-Actuem per
l’aplicació correcte de la Norma Granada i per la redefinició de criteris per a la reposició de la massa
arbòria substituïble. Moció de CiU-Actuem42demanant que es consensuï el pla de mobilitat

derivat del pla especial del CEIP Jaume Ferran Clua de Valldoreix amb la direcció del centre, l’AMPA, i
els veïns de Bobines. Moció de CiU-Actuem demanant el fraccionament de les quotes tributàries del
PEMU de les Bobines fins a 5 anys que és el que la Llei permet. Moció de CiU-Actuem per vetllar per la
reducció de les despeses del projecte d’urbanització del PEMU de les Bobines. Moció de CiU-Actuem
per la revisió i modificació de la Relació de Llocs de Treball de l’EMD de Valldoreix. Moció de CiUActuem per la implantació d’una xarxa pública de banda ampla. Totes aquestes mocions es presenten
no com a propostes tancades encara que ens era molt més fàcil presentar ordenances i presentar tot
tipus de propostes informades, sinó que són mocions –tal com els vàrem dir a la junta de portaveusobertes al diàleg, per tal de consensuar-les i presentar-les al ple en el moment que convingués,
convertides en l’ordenança corresponent o el que fos. D’altra banda són mocions que el que volen
demostrar als ciutadans de Valldoreix és que encara que estem a l’oposició tenim ganes de fer feina
per Valldoreix i impulsar l’acció de govern. Vostè ens va notificar amb l’ordre del dia de dilluns a la
tarda al nostre domicili i en aquesta convocatòria hi havia alguna que s’havia convertit en
prec/pregunta, dues que s’havien obviat com la proposta de revisió i modificació de Llocs de Treball o
la demanda del fraccionament de les quotes del PEMU de les Bobines. Vostè ho sap i aquestes no
apareixen en l’ordre del dia i a part de la que acabem d’aprovar aquí, i la que vàrem portar com a punt
conjunt, la resta ens la ha posat com a prec. Aleshores nosaltres també tenim informes jurídics, a la
gent li avorreix molt els informes, li diré que l’informe de la Secretària obvia una Llei catalana molt
important que és la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en canvi té en compte un reglament
d’abast estatal com és el ROF. La Generalitat, a partir de l’Estatut, obté la competència exclusiva en
matèria de municipis i malgrat que hi ha una Llei reguladora de les Bases del règim local de l’any 85,
que defineix un seguit de paràmetres que cal contemplar forçosament perquè és una llei reguladora de
les bases, és la llei catalana la que incideix en com s’organitza un ple i com funciona un ple. I aquesta
llei té un rang superior a un text refós o un decret, perquè les lleis són superiors als decrets. I si a
sobre és una llei catalana que té competència la Generalitat per poder-la publicar, aleshores encara
amb més motiu. Aquesta Llei, la Llei municipal i de Règim local de Catalunya, té un article que diu:

“los grupos de un mínimo de tres miembros de la corporación podrán presentar al pleno propuestas de
resolución para debate y votación”, que a Catalunya de forma popular les propostes de resolució es
diuen mocions, per a què la gent ho entengui. Es podran presentar al ple propostes de resolució “para
debate y votación”, perdoneu perquè està en Castellà, “en el caso que no se hayan constituído grupos,
éste derecho corresponderá a todos los concejales individualmente”, -nosaltres com que tenim grup ho
presentem com a grup-. “Se incluirán en el orden del día de las propuestas presentadas antes de la
convocatoria del pleno si la propuesta se presenta después, sólo podrá procederse al debate y
votación mediante acuerdo previo del pleno que aprecies u urgencia por mayoría absoluta”. Nosaltres
les vàrem presentar abans que es fes la43convocatòria de l’ordre del dia, les vàrem

presentar a la Junta de Portaveus, que per cert se’ns va convocar just una setmana abans del ple,
cosa que fa difícil treballar després quan prèviament no hi ha hagut cap informativa. Com veníem
d’una etapa que havíem estat al govern encara podíem seguir el fil d’algunes coses. El que passa és
que aquest Decret estatal, el ROF, que està per sota del rang de llei i per tant per sota de la Llei
catalana, que es considera com a supletori perquè preval la Llei catalana, el que diu és que pel
Reglament estatal, una moció és una proposta de resolució presentada per urgència. És a dir tot el
contrari del que diu la llei catalana. En canvi per la llei catalana una proposta de resolució o moció són
les que presenten els regidors o grups municipals per ser debatuts i votats al ple. I que si es presenten
abans de la convocatòria del ple han de ser incorporats a l’ordre del dia de forma obligatòria per
l’alcalde i si es presenten després s’ha de votar la urgència. Nosaltres hem fet les coses bé, d’acord
amb la llei catalana que és la que preval, i d’acord amb el dret constitucional que tenim els grups
polítics de participar en un ple que és el màxim òrgan de representació política d’un municipi. En el ple,
els acords són els que pretenen és posar de manifest, o bé posicionaments polítics ideològics, vostès
aquí no ens deixen però si van a l’Ajuntament de Sant Cugat veuran com els partits que aquí governen
i allà estan a l’oposició fan moltes mocions –com és lògic-, perquè en el ple és on els grups polítics
poden manifestar els seus posicionaments tan per qüestions d’interès internacional, europeu, estatal,
català i local. Això és un dret que curiosament l’apliquen tots els ajuntaments, l’EMD deu ser una
excepció del món mundial. Per tant una moció serveix per definir posicionament o per promoure
l’impuls de l’acció de govern en un determinat sentit. Quan nosaltres hem presentat unes mocions en
les quals li demanem que després formularem preguntes per poder-les exposar perquè com que no
podem explicar les mocions, perquè nosaltres sí que respectem –malgrat no estiguem d’acord amb
l’ordre del dia, ja farem les accions que creguem convenients, i respectem l’ordre del dia que la
Presidenta ha posat-, doncs en aquestes mocions podrien veure que quan demanem que s’apliqui
correctament la norma granada i es defineixin criteris, no estem proposant una ordenança amb uns
criteris i tant si li agrada com si no al grup de CPCV, ho portem al ple informat per la Secretària, ho
aprovem i ja està. Ho podríem haver fet, però és que no és aquest l’esperit que hem volgut traslladar
en aquesta relació de govern. El que volíem era parlar-ne, buscar solucions i buscar la millor proposta,
però es veu que quan més diàleg, pitjor. Hem d’anar directes a allò que ens permeti la legislació
perquè no hi hagi dubte de si és competència o no és competència plenària. Ja em diran vostès sin o
és competència d’un ple demanar que s’orienti la normativa que s’aplica erròniament a l’EMD en
aquest moment respecte d’aquesta norma, perquè els ciutadans no en surtin greument perjudicats,
com s’han donat casos que són demencials. O quan estem demanant que es faci una revisió de la
relació de llocs de treball –ja que ho vàrem dir fa un any quan ho vàrem aprovar en el ple, que
s’aprovava quan aprovàvem el pacte, aprovàvem la relació però no vàrem tenir ni quinze dies per
mirar-ho, i ja vàrem dir en aquell acord de ple que44al cap d’un any, després d’haver-la revisat a fons i

conèixer a fons com funciona l’EMD, en tornaríem a parlar. I de fet, ho sabem tots els que estàvem en
aquell ple i surt a les actes. El que hem fet no és fer una proposta tancada de relació de llocs de treball
i si tant si li agrada com si no, l’aprovem perquè tenim la majoria. Nosaltres fèiem una proposta oberta
a parlar-ne de nou per buscar consensos, i tampoc! Aquesta no està ni en l’ordre del dia! Jo no em vull
estendre amb aquesta qüestió perquè volem aprofitar els precs, el que trobem és un escàndol dels
grossos, que a nosaltres no se’ns permeti exercir un dret que la Constitució ens dona, que és el de
participar com a grup polític en aquest ple. No m’imagino què passaria a Sant Cugat si això fos així. No
s’ha de confondre l’exercici d’una competència que es deriva de l’aprovació d’una moció, que sigui la
pròpia moció qui l’estigui produint. Per tant siguem cauts, perquè en les mocions es poden aprovar
moltes voluntats polítiques, i després s’han analitzar amb calma per veure d’aquella moció què pot la
Presidenta tirar endavant i què no, perquè evidentment ningú és perfecte i poden haver-hi matisos i
qüestions que puguin arribar a tocar exercicis de competències, quan el que hem de fer és estar a
promoure l’acció de govern que és molt diferent. Nosaltres no hem fet en aquest sentit cap moció que
vulneri una competència concreta de la Presidència perquè aquestes mocions insten a promoure l’acció
de govern en un sentit molt determinat. De tota manera, sàpiguen que nosaltres acatarem aquesta
ordre del dia, farem els plens que convinguin i haurem d’assessorar-nos molt bé, malgrat deu ser l’únic
lloc de Catalunya que se’ns nega el dret a participar, això demostra el teranar del grup que governa a
l’EMD de Valldoreix, i per tant intentarem subsanar això de la manera que ens assessorin els experts
juristes sobre el tema. Haig de dir que va ser a l’Ajuntament de Gavà on es va produir una situació
similar, i hi va haver aquesta Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, va ser un grup
polític molt proper a un dels grups polítics que està en el grup de govern de l’EMD, que justament es
va queixar del que ens estem avui queixant nosaltres, curiosament, que no els deixaven participar i
fins i tot el Síndic de Greuges de Catalunya els va donar la raó. Nosaltres per descomptat anirem al
Síndic de Greuges de Sant Cugat que el tenim aquí –el senyor Clavell-, anirem al Síndic de Greuges de
Catalunya i emprendrem les accions jurídiques que creiem convenients per reivindicar i recuperar el
nostre dret a participar en el ple. Gràcies.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que vol aclarir, abans de fer les explicacions, en relació a la
normativa que ha emparat la manera de confeccionar l’ordre del dia del ple, dir-li que els documents
vostès els van presentar divendres a la tarda, i per tant va ser el dilluns que a la senyora Secretària li
van caure 9 mocions que havia d’haver informat. Estan entrades en el Registre el divendres a les 18.00
hores, i a part d’això voldria dir-li que el que fan a l’Ajuntament de Sant Cugat no ho sabem, potser
aproven moltes mocions que potser després probablement o possiblement no les executi totes. En
qualsevol cas estem a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix i per tant nosaltres hem
d’actuar d’acord amb la legalitat i els informes que45demanem legals. Dir que l’Informe de la

Secretària de l’EMD que és l’informe pel qual jo després confecciono l’acta, diu que:

“Primer.- Tractament de les mocions que no són competència plenària
La primera pregunta formulada per la Presidenta ha estat resolta per la jurisprudència, entre
d’altres en la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 10 de gener de
2002, i en les sentències del Tribunal Suprem de data 16 de desembre de 1986 i de 14 de
setembre de 2001. S’adjunta còpia d’aquestes sentències a aquest informe.
La revista el Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados núm 17, de 29 de setembre de
2003, també ha contestat de forma clara a aquesta pregunta i arriba a les següents
conclusions:
“ No poden confondre’s les competències que corresponen a l’Ajuntament com a Administració
Pública amb les que competeixin a cada un dels òrgans d’aquell, pel que haurà de respectarse la distribució competencial entre els diferents òrgans municipals. Per això, no podran
incloure’s en l’Ordre del dia del Ple propostes que excedeixin del seu àmbit competencial.
Només aquelles qüestions que siguin de la competència del Ple poden constituir matèria
d’examen i decisió per part d’aquest.
En definitiva, és a l’Alcalde a qui correspon la fixació de l’Ordre del dia i pot denegar la inclusió
de les propostes invocant raons de legalitat, entre altres, per no ser el Ple l’òrgan municipal
competent per a l’adopció de l’acord (sentència del TS de 16 de desembre de 1986 i de 14 de
setembre de 2002)
Per altra part, els precs consisteixen en la formulació d’una proposta d’actuació dirigida a
algun dels òrgans de govern municipal per part dels Regidors o dels grups polítics, i en quant
meres propostes d’actuació queden limitades a la competència del Ple per no donar lloc a
l’adopció d’acords. Per tant, podria incloure’s l’assumpte com un prec dirigit a l’òrgan de
govern a qui correspongui la competència en la matèria (Alcalde, Comissió de Govern,
Regidors Delegats, Tinents d’Alcalde, etc.), però tenint en compte que els precs no donen lloc
a adopció d’acords.
Per tant, a criteri de la sota-signant, les mocions presentades per CiU-Actuem que no
corresponguin a assumptes de competència plenària, es podrien incloure en l’ordre del dia
com a precs per tal que es puguin debatre, i les que corresponguin a competència plenària
s’han d’incloure en l’apartat de propostes d’acord.
Segon.- Moció a favor del pacte de govern
La creació de les àrees de govern i el nomenament dels vocals encarregats de cada àreea, és
una competència de la Presidenta, de conformitat amb l’article 56 de la llei municipal i de
règim local de Catalunya i article 44 del46Reglament d’organització, funcionament i règim

jurídic dels ens locals. Per tant, aquesta moció no es pot presentar com una proposta d’acord,
sinó com un prec.
Tercer.- Moció per la construcció d’una residència d’animals abandonats
mancomunada entre diversos municipis
Respecte a aquesta moció s’ha d’estudiar cada un dels apartats de la mateixa:
1.- Respecte al primer acord “ que s’aturin amb caràcter immediat les obres de construcció del
refugi d’animals abandonats”.
Com a secretària-interventora he d’informar que no existeix consignació pressupostària per a
executar aquestes obres, ja que la Modificació Pressupostària 4/2008 que es va presentar al
Ple Ordinari de data 4 de desembre de 2008 no va ser aprovada, i és en aquesta modificació
on es contemplava la partida per executar aquesta inversió.
2.- El segon apartat és un prec en el qual el grup de CiU demana una informació com a grup
municipal, i entenc que té dret a rebre aquesta informació.
3.- La cessió de béns a altres administracions públiques és un tema de competència plenària,
però en la moció no es concreta de quin solar es parla, ni es justifica que si possible aquesta
cessió.
Quart.- Moció sobre l’aplicació correcte de la norma granada i per a la redefinició
de criteris per a la reposició de la massa arbòria substituïble
Respecte a aquesta Moció s’han de tenir els següent antecedents:
l’EMD de Valldoreix té aprovada l’Ordenança d’aplicació de la Norma Granada per a la
valoració d’arbres i arbustos ornamentals, que és l’Ordenança que actualment s’aplica. Si es
vol modificar el seu contingut s’haurà de presentar una Modificació de la mateixa i la seva
aprovació sotmetre-la a aprovació del Ple.”
La PRESIDENTA manifesta a la senyora Àngels Solé, que aquesta ordenança s’ha vingut aplicant i
s’ha passat a totes les reunions d’urbanisme on vostè i el senyor Puig també hi eren. Ja ho parlarem
més endavant quan surti el punt. Segueix llegint l’informe de Secretaria:

“La Moció presentada però, no presenta una proposta de Modificació de l’Ordenança
aprovada, sinó que demana que es facin una sèrie d’actuacions i s’estudiïn pels tècnics el
tema, per tant aquesta moció també és un prec no una proposta d’acord plenari.
Cinquè.- Moció demanant que es consensuï el pla de mobilitat derivada del Pla
Especial del Ferran i Clua
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Aquesta moció és en part un prec perquè el que es demana és una actuació de l’equip de
govern, que facin una sèrie d’actuacions “ fer una reunió amb la direcció del CEIP Ferran Clua,
l’AMPA i els veïns de Bobines per conèixer les seves necessitats”.
Respecte a l’apartat segon: “que es considerin, valorin o consensuïn les esmenes proposades
pels veïns i el CEIP Ferran Clua relatives a l’estudi de mobilitat”
Respecte aquest segon apartat, també és un prec, perquè l’estudi de mobilitat del Pla Especial
s’ha aprovat provisionalment per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, i actualment està
pendent de la seva aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme.
Sisè.- Moció sobre fraccionament de les quotes tributàries del PEMU Bobines
Aquesta moció entenc que tal com està formulada no es tracta d’una proposta d’acord de
competència plenària. No obstant, és un tema que necessitaria més temps per informar-lo.
D’entrada l’aprovació dels acords de gestió urbanística són competència de la Presidenta de
conformitat amb l’article 53.1 s) de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
L’aprovació de quotes urbanístiques és un acord d’execució d’un instrument de gestió
urbanítica que és la Reparcel·lació, per tant també és competència de la Presidenta.
El fraccionament d’aquestes quotes és competència de la Presidenta per la competència
residual que li atorga l’article 53.1 u).
No obstant, l’EMD podria aprovar una Ordenança de Recaptació de les taxes, contribucions i
altres ingressos de dret públic, on es regulés els fraccionaments d’aquests ingressos, sempre
dins de les disponibilitats de Tresoreria de l’Entitat. L’aprovació d’aquesta Ordenança si que
seria competència plenària.
La moció però no proposa l’aprovació d’una Ordenança.
Setè.- Moció per vetllar per la reducció de les despeses del projecte d’urbanització
del PEMU les Bobines
El contingut d’aquesta Moció és d’una petició d’actuació i informació a l’equip de govern, per
tant entenc que es tracta d’un Prec, no d’una Moció.
Vuitè.- Moció per a la revisió i modificació de la relació de llocs de treball de l’EMD
de Valldoreix
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Aquesta moció consta de sis apartats, a continuació informo respecte a cada un d’ells:
Primer.- La proposta d’acord Primera i Segona plantejada per CIU-Actuem fa referència a la
proposta de modificació de la relació de llocs de treball i l’encàrrec d’una nova valoració. En
relació a aquest punt i d’acord amb el disposa l’article 83.2 del DL 2/2003, de 28 d’abril,
LLMRMC les atribucions i el règim de funcionament de la Junta de Veïns li son pròpies en el
àmbit de les seves competències, per tant, de conformitat al que estableix l’article 52 de
l’esmentada normativa, en relació amb l’article 22.2 i) de la Llei 7/1985. de 2 d’abril (LBRL), la
modificació de la relació de llocs de treball és competència de la junta de veïns. Així mateix, la
mateixa Junta de Veïns es competent per aprovar la modificació de la Relació de Llocs de
Treball, d’acord amb l’article 32 del Decret 214/1992 (RPEL).
Tot i la competència de la Junta de Veïns, la proposta de modificació haurà de recolzar-se
amb el procediment i la documentació justificativa establerta per l’article 31 del Decret
214/1992 i d’acord amb el que fa esment l’article 27.1 en relació al que determina l’article
27.2 del mateix reglament.
Segon.- En relació a la proposta tercera informar que les convocatòries de llocs de treball és
competència de la Presidenta de la Corporació atès el que determina l’article 21.1 g de la Llei
7/1985. de 2 d’abril reguladora de les Bases de Règim Local on l’esmentat article disposa que
l’Alcalde és el President de la Corporació i entre d’altres atribucions té la potestat d’aprovar
les bases de la proves per a la selecció del personal i pels concursos de provisió de llocs de
treball.
La Presidenta així mateix, és la competent per aprovar l’Oferta pública d’ocupació, i una
vegada aprovada com és el cas que ens ocupa, té tres anys com a màxim per convocar les
places.
Tercer.- En relació a la proposta tercera que fa esment a la taula de negociació s’informa que
l’aprovació del Conveni Col.lectiu és competència plenària, per tant és recomanable la
participació en l’esmentada negociació dels grups polítics que conformen la Junta de Veïns.
Quart.- En relació a la proposta cinquena i sisena cal fer esment que aquestes peticions
seran efecte directe de la proposta de modificació de la RLLT que es planteja en la proposta
primera; en tant, que si s’insta a una nova valoració caldrà la participació dels grups que
conformen la Junta de Veïns per tal que aquesta modificació sigui posteriorment aprovada per
Ple d’on formen part tots els membres de la Junta de Veïns.
Per altra part, des de la Presidència s’ha demanat un informe als servei d’assistència jurídica
de la Diputació en relació a aquesta moció, i fora convenient esperar el resultat del mateix per
a actuar en aquest tema.”
La PRESIDENTA manifesta que aquest és el motiu pel qual no s’inclou aquest punt dins de
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l’ordre del dia, considerant que no hi havia prou documentació que permetés ni temps per poder-ho
estudiar a fons. Continua llegint l’informe de la Secretaria:

“Novè.- Moció per a la implantació d’una xarxa pública de banda ampla
El contingut d’aquesta Moció és d’una petició d’actuació i informació a l’equip de govern, per
tant entenc que es tracta d’un Prec, no d’una Moció.
La PRESIDENTA manifesta que el grup de CiU ens té molt acostumats des de fa uns quants anys que
hi ha la intenció de dimonitzar la Presidència, però com vostès veuran si els juristes em diuen que he
de fer les coses d’una manera, les faig, perquè soc absolutament conscient que un acord plenari que
no és competència del ple pot esdevenir nul i no pot ser executable, i això representa per tant
problemes jurídics, incorporació d’advocats, dificultats pel propi funcionament d’una Entitat Municipal
com la nostra, petita i amb una estructura de personal ajustada, i per la meva responsabilitat del meu
càrrec he considerat tots aquests aspectes i he fet aquesta ordre del dia traient els dos punts que calia
estudiar, que s’aconsellava treure perquè no estaven prou estudiats i per tant no hi havia prou
elements, i per altra banda, mantenint els punts per poder-los debatre, però en aquell apartat en el
que d’acord amb les informes tècnics que tinc dons diu la Llei. En el tractament dels punts inclouré una
altra opinió, que és la d’un altre advocat –que ha estat cap del serveis jurídics d’un altre ajuntament,
un dels més grans de Catalunya-, i que d’alguna manera es ratifica i incorpora algun altre element que
dona més garantia a la confecció de l’ordre del dia i a aquesta consideració. Estem en aquesta situació
i a partir d’aquí comencem –jo també he tret les dues mocions que s’havien tret- i seguirem la llista de
l’ordre del dia. En aquest moment estic parlant de l’anunci que ha fet la senyora Solé de presentar
mocions urgents de tots aquests punts que hem explicat.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que vostè ha fet una intervenció i vull
replicar, si no li fa res, perquè si no em quedaré sense dir el que penso.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta a la senyora Solé que ja ha explicat tots els arguments
jurídics pels quals l’han mogut i ha dit alguna cosa sobre les meves intencions. Jo he explicat el que
diuen els informes jurídics, jo crec que ja està explicat i que ho hem de passar a les propostes, ja
parlarem dels temes un per un.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta a la Presidenta que no li retalli el temps, i
si vol controlar el temps de les intervencions, posi un rellotge i llavors tindrem tots el mateix temps,
vostè i nosaltres. Miri, senyora Presidenta, vostè es refereix a l’alcalde de Sant Cugat i jo li he
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parlat dels alcaldes de tot Catalunya, no confonem a la gent, ara deuen estar tots confosos! Diu que
nosaltres dimonitzem a la presidenta i vostè sempre dimonitza a l’Ajuntament de Sant Cugat i al seu
alcalde. Deuen estat tots els alcaldes confosos a Catalunya perquè no neguen el dret a participar a
través de mocions als grups polítics. Saben quin és el problema? Que una moció es vota. Dubte qui
pregunta? No. Aquesta és la gran diferència. Perquè no va demanar cap informe jurídic quan CiU
estava a l’oposició amb minoria en aquesta EMD? Però ara si, perquè com que estem amb majoria al
ple, doncs votem a favor de les mocions, les ha d’impulsar en els mateixos termes –ho repeteixo- una
vegada aprovades, que la llei li permet que es puguin impulsar, perquè hi pot haver aspectes –com bé
s’ha especificat abans- puguin entrar en conflicte de competència, que no és el cas de les mocions que
hem presentat. Per tant, no ens enganyem, no enganyi a la gent, senyora Turu! Vostè no vol que
posem mocions perquè no vol que les aprovem per majoria! I això ho sap tothom en aquesta sala,
val? Això és així, perquè abans quan vostè governava en majoria no va apel·lar a cap informe jurídic
en aquest sentit. Per tant com és que ha canviat de repent, digui’m, com és que abans no ho feia i ara
ho fa? Pregunta a la Secretària, perquè aquesta Sentència es basa en el ROF, què preval el ROF o la
Llei municipal i de Règim Local de Catalunya?
Contesta la SECRETÀRIA de la Corporació i manifesta que l’article 106 de la Llei Municipal de Catalunya
no està en contradicció amb res del que diu el meu informe. En el meu informe, el que he posat és
que no es poden aprovar pel ple acords que siguin de competència de la presidenta, perquè aleshores
s’hauria d’executar un acord nul de ple dret. Si aquí en el ple s’aprova que la presidenta no convoqui
les places, ella és la que té la competència per aprovar l’oferta d’ocupació i a partir d’aquí té l’obligació
amb tres anys mínim de convocar les places. L’article que vostè cita no té res a veure, no contradiu res
del que he posat en el meu informe. No té res a veure.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta a la Secretària que el seu informe no parla
de mocions, parla dels acords que es porten a ple que tenen competència dins l’ordre del dia i que
estan vinculats estrictament a les competències plenàries. No parla de les mocions, que és la diferència
i és el que he intentat fer entendre a la presidenta de l’EMD. És igual, com que no en sortirem perquè
vostè continuarà amb el tarannà antidemocràtic, evitant i prohibint-nos participar a traves de les
mocions com es fa a tots els ajuntaments de Catalunya i ho fan els alcaldes dels partits que vostès hi
representen aquí a l’equip de govern. Haurem de fer allò que calgui per fer entendre a la gent fins a
quin punt el que vostè està fent és irregular, absolutament irregular.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que el públic ha entès perfectament els motius pels quals he fet
aquesta ordre del dia. Jo aconsellaria que no51entréssim en discussió entre les persones que

consideren en un sentit el que diu la senyora Solé o en el sentit el que pugui dir jo. Aquí el que valen
són els informes jurídics i el que val bàsicament és no col·lapsar l’Entitat Municipal i la presentació de
nou mocions que resulta que generen tremendament dubtes com poden vostès veure el mateix dilluns
quan la Secretària ha de començar a informar, on tots vàrem tenir que mobilitzar-nos i anar a buscar
altres juristes de fora, doncs això és col·lapsar l’EMD i això té un funcionament regular i reglat. En
qualsevol cas passem a tractar els punts en concret i afegirem elements tècnico-jurídics en la defensa
dels arguments de cada part.
MOCIONS PRESENTADES PER CIU-ACTUEM QUE S’INCLOUEN AMB CARÀCTER URGENT
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que la urgència de totes les mocions és la
que es deriva del fet que vostè no les va posar en l’ordre del dia quan nosaltres les vàrem presentar a
la Junta de Portaveus que per cert, vostè va convocar una setmana just abans del ple. Si vostè vol
treballar amb més tranquil·litat convoqui la junta molts més dies abans i segur que no tindrà tants
problemes i no se li col·lapsarà l’EMD. Això és una voluntat seva. Reitero que el motiu de la urgència
serà en totes les mocions el mateix.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que ho ha comentat a la ràdio o en algun dels mitjans que
m’han trucat, que evidentment el que proposaré perquè jo presideixo una organització administrativa
que ha de funcionar, i per evitar per tant que hi hagi una allau de propostes el mateix dia de la
confecció de l’ordre del dia del ple, proposaré i ho faig evident ara, doncs que la primera reunió de
presentació de propostes la fem 15 dies abans del ple. Per tant, si jo hagués sabut que vostès
pensaven presentar propostes l’últim dia, segurament i si ho haguéssim parlat, segurament ja ho
hagués fet. Jo entenc que a l’administració, les propostes d’acord totes requereixen una elaboració,
uns informes jurídics, de la intervenció, fins i tot la senyora Secretària no em dirà que no, hi ha petició
d’informes, doncs vàrem fer la junta de portaveus quan sempre s’ha fet en aquests últims anys.
Evidentment davant d’aquesta situació, cap inconvenient, presentarem totes les propostes d’acord 15
dies abans per a què puguin ser informades i conegudes per tal de no bloquejar aquesta administració
que està fent molta feina. Passarem a votar la urgència.

MOCIÓ DE CIU-ACTUEM A FAVOR DEL PACTE DE GOVERN A L’EMD DE VALLDOREIX.
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Votació de la urgència.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 abstencions dels
membres del grup CPCV.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i exposa que atesa la situació política en què es
troba la EMD de Valldoreix i per respecte als ciutadans de Valldoreix.
CIU-Actuem proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Que es refaci el pacte de govern a Valldoreix entre la Candidatura de Progrés i
Catalanista de Valldoreix i Convergència i Unió- Actuem.
SEGON.- Que es comuniqui el present acord a l’Informatiu Valldoreix i a les entitats i associacions
de Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que vol deixar constància
del que diu al respecte un grup d’advocats consultats i molt experts en el món de l’administració
local i que diu així: “la dirección y gobierno de la administración local es competencia del alcalde

según prevé el artículo 53.1 de la Ley municipal y de régimen local. Así mismo a partir de la
definición de estructura de gobierno municipal, el alcalde puede proceder a delegar determinadas
atribuciones encomendándoles unas determinadas responsabilidades. Así se prevé en los artículos …
–els que siguin- y al no existir instrumento más adecuado en el que se pueda encajar esta propuesta
cabe presumir que se trata de un ruego de la junta de vecinos para que la presidencia y el gobierno
municipal den pasos en esta dirección pero no deja de ser una mera declaración sin efectos jurídicos
de ningún tipo”. Considerant que aquest acord pot esdevenir nul de ple dret i inexecutable. Dit
aquest apunt jurídic, la passo la paraula al senyor Joan Gaya.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que en nom de tot el grup els
encantaria, però amb tres condicions. La primera, que cessi si us plau -i això va amb major énfasis a
la senyora Solé-, la veligerància a la qual ens té acostumats en els darrers mesos fins i tot els
d’abans del trencament del pacte per CiU. Si acaba la veligerància durant un temps suficient com per
què realment puguem trobar-nos mínimament bé, no sols com a persones sinó com a representants
del poble conjuntament, aleshores en parlarem. La segona condició és que no es posi com a ostatge
els ciutadans de Valldoreix ni els treballadors de l’entitat, perquè realment la intenció suposada i ho
dic suposada –que pot ser no certa- de bloquejar la EMD, demanant constantment informes, inclús
no complint la normativa que els hem sol·licitat o la col·laboració que els hem sol·licitat pel traspàs
de les carteres i d’alguns dels medis materials que el canvi de cartipàs lògicament comporta. Si
realment volen treballar per Valldoreix, que és la tercera condició i no fastidiar el govern de l’Entitat
Municipal, aleshores en parlarem. Però això s’ha de veure clar i s’ha de veure clar de dues maneres:
primer pel que fan de debò i segon també pel que diuen. Perquè han d’entendre vostès que aquests
tons que avui hem tingut aquí de la senyora Solé, els hem tingut durant tot un any els grups del
govern. I això personalment, a nivell personal, és difícil d’aguantar, és difícil d’aguantar! Perquè la
salut, un ve aquí a col·laborar i a treballar per la comunitat i no ens agrada que uns altres s’enfadin i
ens tirin els plats constantment pel damunt. Ens53agrada treballar en la discrepància, ens agrada

treballar en el debat, ens agrada treballar constructivament en les idees, que és l’esperit i la lletra del
pacte, en aquest sentit a nosaltres ens encantaria.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta al senyor Gaya que sembla mentida el
que acaba de dir, és increïble. Vostè que menteix constantment, té un màster en la mentida ....
Interromp la PRESIDENTA i manifesta que el ROF indica molt clarament en quins moments cal fer un
advertiment quan hi ha una agressió directa i concreta a algú, com acaba de fer vostè ja que li està
dient mentider a algú. Li agrairé que utilitzi un altre tipus de paraules, segur que n’hi ha moltes en el
diccionari per seguir parlant.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta al senyor Gaya que no diu la veritat.
Vostè està acusant a la senyora Solé d’una actitud veligerant quan no l’ha tinguda, sinó el que passa
és que hem estat aguantant durant un any manipulacions i una sèrie d’atacs indirectes i directes.
Esteu manipulant la realitat i esteu dient als treballadors que nosaltres els volem fer fora i no és
veritat. Vostè els ha dit als treballadors que nosaltres volem fer fora els treballadors de l’EMD i això
no és veritat. Després està dient que porten suportant una actitud veligerant de la senyora Solé
quan resulta que nosaltres hem estat aguantant manipulacions de vostès, i podem parlar de la carta
del consell de la vila, podem parlar de la gossera, etc. I això no té resposta, és una acció cosa legal,
una acció ben feta, vostès són els que ho fan tot bé, els que estimen Valldoreix, i nosaltres som els
que fem les coses malament, els que ens volem carregar Valldoreix. Vostè s’ho pensa això? Vostè
pensa que nosaltres volem fer mal a Valldoreix? Ho té clar? Algú d’aquí es creu que nosaltres anem a
fer mal a Valldoreix? Jo he nascut aquí i treballo aquí i tinc tot l’interès del món aquí a Valldoreix.
Vostès no ens poden acusar i en l’anterior legislatura ja en van tenir de problemes, i amb la mateixa
gent del seu grup! Com van tractar l’oposició? Siguem seriosos per favor!
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que per al·lusions no val la pena ni
contestar. Cal ser una mica més conseqüent amb les coses que es diuen i amb les que no es diuen.
Ràdio Sant Cugat, avui ha publicat una cosa que en la seva pàgina web surt escrit i que diu que la
senyora Àngels Solé ha dit a la plataforma de CiU-Actuem, demanava la reducció del personal de
servei de l’EMD. Ho diu Ràdio Sant Cugat que és seva, que és claríssimament municipal, i que tots
hem conegut el director que hi ha hagut fins ara fa poc. Ho diu clar i diu una cosa certa. Jo
curiosament no vaig dir això en l’assamblea de treballadors, sinó que vaig llegir una de les frases
literals de la moció i que diu: “atès que hem observat que hi ha diversos llocs de treball que no són
necessaris” . Jo entenc que hi hagi treballadors i probablement els que els informessin a vostès, que
vostès deien que els volien fer fora. Jo no vaig dir-ho, i hi ha testimonis, quasi tots els treballadors
de l’Entitat, excepte alguns sectors que són indispensables i que no van poder venir. I a Ràdio Sant
Cugat ho diu. Per tant, miri, jo no en dic de mentides.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que una cosa és parlar de llocs de
treball i una altra de treballadors. Vostè que porta recursos humans hauria de saber que són coses
molt diferents. Es pot suprimir un lloc de treball de la RLT que no estigui ocupar per cap treballador.
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I pel que fa aquestes declaracions no les reconec, jo no he fet cap declaració en aquest sentit a
Ràdio Sant Cugat avui.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que ho deixem aquí, que en tot cas quan abordem el
punt, perquè aquest és un dels que els serveis jurídics havien dit de deixar-lo, en tot cas afegirem
algun element més per significar l’abast d’aquesta proposta.
VOTACIÓ.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 abstencions dels membres del grup
CPCV.
MOCIÓ DE CIU ACTUEM PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA RESIDÈNCIA D’ANIMALS
ABANDONATS MANCOMUNADA ENTRE DIVERSOS MUNICIPIS.
Votació de la urgència.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels
membres del grup CPCV.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i exposa que segons el Text Refós de la Llei de
protecció dels animals, Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril,:correspon als ajuntaments de recollir i
controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar el animals salvatges urbans.
Atès que. d’acord amb aquesta llei, els ajuntaments poden delegar la responsabilitat als ens
supramunicipals, sota el principi de la millora en l’eficiència del servei
Atès que en la prestació del servei de recollida d’animals abandonats o perduts, els ajuntaments o
els ens locals supramunicipals, sense perjudici de la seva responsabilitat en el compliment de la
normativa aplicable, poden concertar-ne l’execució amb entitats externes, preferentment amb
associacions de protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses
especialitzades de control i recollida d’animals de companyia.
Atès que segons el text refós aprovat segons decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril de la llei
municipal i de regim local de Catalunya les entitats municipals descentralitzades tenen competència
en “L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de
l'entitat, quan no estan a càrrec del municipi respectiu o de la comarca.”
Atès que aquest servei l’Ajuntament de Sant Cugat actualment l’està realitzant mitjançant conveni
signat amb entitats externes.
Atès que al pacte de govern signat el 5 de desembre de 2007 entre la Candidatura de Progrés i
Catalanista de Valldoreix i Ciu-Actuem es va acordar col·laborar amb Ajuntament Sant Cugat per a
la implantació d’una residència d’animals abandonats.
Atès que segons carta enviada per la presidenta Montserrat Turu amb data de sortida de Registre 20
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d’octubre de 2008 dirigida a l’Ajuntament de Sant Cugat amb la qual es manifesta la necessitat de
construir un refugi d’animals que atengui les necessitats del municipi, amb el compromís de l’Emd de
l’aportació d’un solar.
Atès que segons carta de l’Ajuntament de Sant Cugat amb data de sortida de registre 23 d’octubre
2008 dirigida a La Presidenta Montserrat Turu, l’Ajuntament de Sant Cugat exposa que en diverses
ocasions ha manifestat la necessitat que el servei de refugi d’animals sigui un servei mancomunat
entre diversos municipis i gestionat des del Consell Comarcal i en aquest sentit s’ofereixen per
contactar amb el Consell Comarcal i fer una reunió amb ells, tenint en compte la predisposició
d’oferir el terrenys per part de l’Emd.
Atès que contravenint el pacte de govern signat entre la CPCV i CiU-Actuem i sense consensuar amb
el soci de govern, per ordre de Montserrat Turu des de l’Emd de Valldoreix es van iniciar obres per a
la construcció d’un refugi d’animals abandonats a Can Calopa,
Atès que fins el dia 23 de novembre de 2008 en les obres destinades a la construcció d’un refugi
d’animals es portaven 700 hores de treball de la brigada, i mes de 14.000 € de materials sense haver
fet un estudi previ de costos, i havent contractat personal extern tècnic per desenvolupar dits
treballs.
Atès que l’import d’aquesta actuació pot arribar a ser de l’entorn dels 60.000 a 90.000 €
Atès que, en el pressupost municipal, no hi ha cap partida pressupostaria designada per realitzar les
obres de construcció d’un refugi d’animals , tal i com mes endavant, en el ple de la junta de veïns de
4 de desembre de 2008, es va fer explícit, en la modificació de pressupost en que la partida
pressupostaria 13-513-622.00 designada per la construcció d’una cotxera d’autobusos municipal de
30.000 €, es destinava per fer front a obres realitzades.
En virtut de tot el que hem exposat, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.-S’aturin amb caràcter immediat les obres de construcció del refugi d’animals abandonats.
SEGON.- Que s’informi amb caràcter immediat a CIU-Actuem de les despeses que s’han dut a terme
fins a la data d’avui.
TERCER.-Que l’Emd de Valldoreix cedeixi a l’administració corresponent el solar per la construcció
de la residència d’animals abandonats.
QUART.-.Que l’Emd de Valldoreix estableixi la coordinació necessària amb l’Ajuntament de Sant
Cugat, per fer el seguiment de les decisions que aquest prengui en l’execució de la seva
competència amb el consell comarcal per tal que la residència d’animals abandonats sigui un servei
mancomunat entre diversos municipis.
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TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que aquest és un tema
que ha de conèixer tot el poble. Mirin, l’any 2006 vàrem fer, conscients de la situació de dificultat per
trobar un solar el Cau Amic, una entitat que treballa amb voluntaris i que ens ha donat servei a tots
nosaltres des de fa molts anys, quan tenim algun problema amb un gos o amb un gat abandonat.
Vàrem considerar que l’Entitat Municipal podia, perquè té capacitat per fer-ho i som un govern
autònom, i defensem la seva autonomia i la seva màxima capacitat de gestió en tots els temes,
vàrem pensar que havíem d’agrair el servei que ha donat el Cau Amic, no sols a Valldoreix sinó
també a la resta del municipi, donar-los suport. El Cau Amic tenia els gossos en una zona urbana
que generava dificultats i molestava els veïns i vàrem ajudar-los a buscar un terreny provisional,
mentre no es treballava d’una manera més completa el que seria una futura residència d’animals
abandonats. Això va generar un conveni amb la família Domènech de lloguer d’un terreny i l’EMD de
Valldoreix va ajudar amb la Brigada d’Obres i materials a construir les gàbies perquè la gent del Cau
Amic seguís fent aquest important servei per la nostra població. Paral·lelament vaig parlar amb
l’Ajuntament de Sant Cugat en la legislatura anterior, perquè tenia destinats més de 200 mil euros
per la construcció d’una residència d’animals abandonats. Vaig estar parlant en les reunions
periòdiques que fem d’urbanisme amb la senyora Conesa i nosaltres els proposàvem treballar
conjuntament. Sabíem que l’Ajuntament de Sant Cugat tenia partida pressupostària per fer aquesta
construccó i els vàrem proposar que buscaríem algun solar. Entre tant el Cau Amic podia recollir els
seus animalets i portar-los a la zona de Can Domènech. Aquest conveni va derivar en la revisió de
totes les zones d’equipaments, i vàrem veure que hi havia una zona d’equipament a la vora de Can
Domènech prop d’una zona forestal i que no tenia cap vocació, i vàrem proposar, això també parlat
amb l’Ajuntament de Sant Cugat, fer una permuta amb els propietaris del terreny que tenien en una
zona que mai es faria un equipament per una zona a prop de la carretera de Rubí. De manera que la
família es feia aquesta permuta, l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix promovíem la
modificació del PGM perquè canviàvem de clau urbanística, i a partir d’aquí doncs teníem la
possibilitat amb la cessió d’una part del terreny a l’Ajuntament i a l’EMD de fer la residència
d’animals abandonats. Entre tant, recordo que el senyor Pomar havia sortit a la premsa explicant
l’interès que té l’Ajuntament de Sant Cugat en fer la residència d’animals abandonats. Aquesta
negociació no va prosperar en el moment que agafava la nova legislatura i vàrem veure que
l’Ajuntament de Sant Cugat feia desaparèixer la partida pressupostària per fer la residència d’animals
abandonats. Entre tant nosaltres, que no ho sabíem anàvem buscant terrenys i vàrem pensar en el
terreny de Can Calopa. En el moment que em poso en contacte amb la senyora Conesa, contesta
dient que l’Ajuntament de Sant Cugat considerava que l’havia de fer una altra administració. La
família Domènech va dir que en el conveni subscrit s’havia parlat d’un termini concret i va instar un
desnonament judicial, això va passar el mes de novembre del 2008. Vista aquesta circumstància i
que no es dislumbrava de manera molt immediata una solució a allò que s’havia negociat, vàrem
pensar que en el terreny de Can Calopa, no té gaire superfície, però que podia anar l’angar de
l’autobús i fer el trasllat de les gàbies dels gossos. D’això se’n va parlar, era una urgència, es va fer
una contractació per urgència i es va fer el trasllat de les gàbies en el terreny de Can Calopa. Es va
acordar amb el Cau Amic que de moment amb una altra provisionalitat, aquesta petita residència es
situaria a Can Calopa i que el Cau Amic es faria càrrec del material i l’EMD del personal per fer l’obra.
En el ple del 4 de desembre on hi anava una sèrie de reajustaments de partides i es
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proposava que en la partida d’angar incorporar també les despeses de material per a què després
tingués solució pressupostària, alhora que el Cau Amic pogués aixugar una part d’aquestes
factures. Però resulta que els nostres socis tampoc no ens aproven aquest punt i per tant ens han
situat en un punt on existeixen unes factures que no tenen partida pressupostària. Per tant s’està
afectant a les empreses que han servit aquests materials i no podem fer servir l’ingrés que ha fet el
Cau Amic de part de les obres, dir que el material no supera els 65 mil euros i el Cau Amic ha
ingressat els 3500 euros pendent de fer el següent ingrés. Ara hem de parlar amb els industrials que
han fet les factures per a què canviïn el concepte de les partides del material de les gàbies perquè
sinó l’EMD no pot pagar i com que el material el comprava la Brigada d’Obres, doncs han facturat
conjuntament. La gestió de l’EMD per intentar reajustar-ho tot, arranjament de les factures, la
reversió dels ingressos que ha fet el Cau Amic perquè no es pot fer a nom de l’EMD, i a més resulta
senyor Puig, vostè que s’estima tant Valldoreix, està dient que li esta traient competències a l’EMD
de Valldoreix, està dient que li vol cedir un terreny a l’Ajuntament de Sant Cugat o altre
administració –perquè no la concreta-, i no permet a una entitat que ha fet moltíssimes coses per
aquest poble que pugui tenir un servei de transferència –perquè mai serà una residència d’animals
abandonats- entre tant vista l’actitut de Sant Cugat que primer ha dit que si i després s’ha tirat
enrere sense dir res a ningú, doncs evidentment he tingut converses amb el Consell Comarcal per
veure si quan aquest petit centre no pugui acollir més animals, doncs es puguin portar a la
residència que té el Consell Comarcal a la zona de Sant Quirze. Què ha fet l’Ajuntament de Sant
Cugat per nosaltres, doncs explicar a tothom que faríem una residència, dir-ho a totes les persones
que estan interessades per la recollida d’animals abandonats, tenir-la pressupostada durant 4 anys,
treballar amb l’EMD per fer una residència conjunta, no dir a l’EMD que s’ha liquidat la quantitat
pressupostada i a més ara dir-nos que ha de ser una altra administració. Resulta que a més d’aquest
terreny que d’aquest terreny que vostès proposen que la nostra Entitat Municipal el cedeixi a algú,
com que ens en sobren, doncs resulta que aquest solar tenia uns 7 mil metres aproximadament i
aquest solar el vàrem obtenir del desenvolupament del pla parcial de Can Calopa, aquest solar el
vàrem considerar com un solar estratègic per la seva ubicació i bona accessibiitat, però resulta que
l’any 2004 es va obrir la ronda de negociacions entre els ajuntaments i el Parc de Collserola, en vista
de la nova ampliació del parc. En aquesta reunió, l’Ajuntament no diu res a l’EMD, no ens avisa, les
EMD no som res, som un híbrid, té notícia de la intenció del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat d’afectar el solar com a connector biològic del parc però no ho comunica a l’EMD ni pren
cap mesura contra aquesta afectació que representa la pràctica inhabilitació d’aquest terreny per
qualsevol activitat, d’aquest terreny que el senyor Puig vol cedir a algú. El 17 de juliol de 2008, la
Direcció General de Carreteres aprova el traçat de l’estudi de l’impacte ambiental de la nova via
interpolar del tram Papiol-Sant Cugat. Per a què ens entenguem, és la carretera que va de Rubí a
Molins de Rei, que la volen ampliar. El traçat d’aquesta nova via suposa d’una banda l’afectació
important d’una zona verda propietat de l’EMD, el solar de l’EMD té una part d’equipaments i una
altra de zona verda, però sobretot implica la pràctica reducció del terreny d’equipaments a un 50%
de la seva superfície per la previsió d’una nova rotonda d’accés al polígon, el que el fa inhàbil entre
d’altres coses allotjar una residència o un edifici per fer algun altre equipament. Com és habitual
l’EMD no va ser notificada però l’Ajuntament de Sant Cugat que veient afectat –quan la senyora Solé
diu que l’Alcalde de Sant Cugat és l’alcalde de tot el municipi i també de Valldoreix- penso que de
vegades se’n deu oblidar, perquè quan veuen afectats la seva deixalleria i l’escorxador, és a dir
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els seus equipaments públics, fa una al·legació contra el traçat però no té en compte l’afectació del
terreny de l’EMD ni comunica a l’EMD aquesta afectació. Assabentada l’EMD per via directa, insta a
l’Ajuntament per a què inclogui la seva al·legació referent a aquest terreny d’equipaments,
proposant un traçat alternatiu. Actualment l’EMD no té notícia de l’estat de tramitació d’aquest
expedient. Per tant, per uns motius o pels altres, crec que l’Ajuntament de Sant Cugat hi té molt a
veure, probablement aquest terreny l’únic que podrà albergar són les 4 gàbies de gossos per donar
servei al Cau Amic, i entre tant parlar amb el Consell Comarcal i no amb l’Ajuntament de Sant Cugat
- perquè ja han vist la seva actuació-, i poder donar sortida a aquests animals abandonats. Això és
una vergonya. Això és una vergonya que passin coses tant greus i que la gent no les sàpiga, encara
que després es justifiquin, perquè segur que la senyora Solé ho justifica. Però sapiguen que de tot
això hi ha acords, decrets, pressupostos, i a més resulta que el senyor Puig en la seva proposta diu
que no tenim competència per fer segons quin servei si resulta que el fa Sant Cugat. O sigui és un
gran defensor de l’autonomia de gestió d’aquesta EMD. Aquesta senyor Puig és la seva gran
estimació pel poble, aquest és el seu gran reconeixement a persones que han estat capaces de
treballar pel bé comú i no pels seus interessos. Per tant dir-li que en aquest altre informe d’aquest
jurista que he comentat abans, aquest diu en referència a aquesta moció que: “no disponemos del

expediente administrativo en relación con esta materia, pero de todas formas del enunciado de la
moción se puede concluir lo siguiente: no es competencia de la junta de vecinos acordar que se
hayan de parar las obras de construcción del refugio de animales abandonados. Se solicita en
segundo lugar, una informació que deberá ser atendida por el gobierno municipal, en tercer lugar
no se determina el solar objeto de cesión, pero para que la competencia municipal fuera efectiva ser
requeriria la tramitación del expediente previo que en este caso no existe –artículo 211 de la Ley
Municipal y de Régimen Local de Catalunya-. No hay observaciones al último punto que es
claramente un ruego.” Aquesta és la història, i em sap greu haver-me allargat, però és que fa molt
temps que treballem en aquest tema i afecta a terceres persones, i aquesta és la història del que fa
l’administració pública per ajudar a una entitat que fa un servei que hauria de ser públic fa molts
anys. Vostès en trauran les conclusions però el tema ja fa temps que necessitava algun aclariment.
Contesta el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que en primer lloc vol deixar clar que no té
cap tipus de problema amb el Cau Amic, sinó tot el contrari, em sembla que totes les persones que
avui estan aquí estant d’acord amb la funció que fa el Cau Amic que és encomiable i molt important.
Penso que ho recolzem tots però les coses s’han de fer com calen, si, com calen. Senyora Turu,
vostè sabia amb data mes de febrer que de Can Domènech li havien dit que tragués els gossos el
Cau Amic. Vostè quan envia la primera carta a Sant Cugat és el dia 20 d’octubre i li contesten el dia
23 d’octubre. I a més no ens ho diu a nosaltres abans. No diu res d’aquest problema del Cau Amic,
l’equip de govern no en sabíem res, no en sabíem res. Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Agost,
Setembre, Octubre, vuit mesos, i no ens diu res del Cau Amic a nosaltres, o no es veritat això
senyora Turu? Ha tingut temps suficient per comunicar-ho, nosaltres no hem decidit cap terreny on
han d’anar ubicades les gàbies del Cau Amic sigui en el terreny de Can Calopa, si ho va decidir vostè.
Si vostè de cop i volta apareix contractant tècnics externs a l’EMD, o sigui a l’EMD hi ha arquitectes i
aparelladors, doncs no, vostè contracta un tècnic extern que fa un disseny de les gàbies de com
s’ubiquen les gàbies. I això ens ho comunica amb una reunió que ja ho tenia coll avall, que havia
contractat aquest tècnic per fer les gàbies, i ens en assabentem després. Senyora Secretària no hi
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ha destinació pressupostària per fer això? Es pot fer això així?
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que no hi ha consignació pressupostària, que ja ho ha llegit.
Però senyors no hi ha consignació pressupostària perquè no es va aprovar l’ajust de partides el mes
de desembre i resulta que la consignació pressupostària l’únic que ha de fer és donar solució tècnica
i que aquella despesa la pugui assumir el Cau Amic, senyors. Només per això, perquè no aproven
una modificació pressupostària. Ja he explicat el que genera a les entitats, als industrials, etc. Senyor
Puig, el fet que vostè imaginem que s’hagi assabentat més tard o més d’hora del que sigui en una
reunió del mes d’octubre, vàrem explicar que va sortir aquesta sentència i vostè sap que va anar a
Can Calopa aquesta residència, i vostè sap que tots nosaltres per la feina que fèiem no teníem un
coneixement de les propostes que estàvem treballant. Senyora Solé, vostè que riu tant, vostès estan
esfereïts ara per 5.000.- euros del Cau Amic que ho paga el Cau Amic, només li haig de dir 7.000
euros al mes per una concessió de la piscina i què han fet vostès?
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i li demana a la Presidenta que deixi parlar al senyor
Josep Puig que l’ha interromput i que no barregi les coses. Perquè vostè està manipulant els fets,
deixi’l parlar si us plau, que vostè ha parlat tot el que ha volgut.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que li estava preguntant a la Secretària
si hi havia partida pressupostària per fer això. I si era correcte fer-ho així. S’han de tenir els diners
prèviament destinats per una acció de govern o per una acció del que sigui, estem d’acord? Dons no
és legal o no està ben fet, digue’m ho així. El que volíem expressar era això, que s’han de fer les
coses ben fetes. El Cau Amic rep una subvenció anual i l’hem consensuat i l’hem aprovat tots. És que
no tenim res en contra del Cau Amic, l’únic que volem és que les coses es facin com diu el Pacte de
Govern que vàrem signar, per tots, i ens comprometíem a cedir l’EMD un terreny i el Consell
Comarcal gestionava tot el tema de la gossera. Una cosa és la construcció de la gossera però
després tot això té un manteniment. Els del Cau Amic sabeu que no teniu mitjans, no teniu mitjans,
veritat? Doncs a més dieu que esteu recollint els animals de les Planes, la Floresta, i altres, doncs
encara amb més raó, encara amb més raó que sigui el Consell Comarcal el qui s’encarregui dels
gossos. Ho diu vostè que l’administració pública es faci càrrec.... ho diu vostè mateixa. El que queda
molt clar és que nosaltres no estem en contra de la gossera ni del Cau Amic, ni de la recollida
d’animals ni de tot això. Estem a favor de la funció que feu, i ho torno a repetir vàrem consensuar la
subvenció que us dona l’EMD, altra cosa és la manera en què s’ha fet. I ho torno a repetir, des del
mes de febrer que us van dir que marxéssiu d’allà, fins el mes d’octubre no es va moure cap fixa, o
com a mínim que nosaltres sapiguem. Durant tots aquests mesos vàrem estar al marge de tot això, i
pel que fa al cost hi ha 700 hores de feina fins el dia 23 de desembre, que era quan nosaltres encara
estavem, 14.000 euros de material i em voleu dir quan us cobra FECSA per portar-vos la corrent?
Són 15 mil euros per portar la corrent al terreny de Can Calopa, vostè vagi sumant les 700 hores al
preu que vulgui, els 14 mil euros, i els 15 mil euros que val la FECSA i el que queda per comptar.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que els 60 mil euros són 5 mil euros i les 700 hores són 70 0 80
hores d’acord amb els informes tècnics. En qualsevol cas, com li pot dir en els del Cau Amic quan
estan dient que parem les obres i que això ho ha de fer el Consell Comarcal. Vostè els para les
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obres i per tant no els deixaria entrar...... cedir un terreny a l’Ajuntament, és increïble. Ho sento que
m’hagi extès tant però és el cas més greus que jo he viscut en aquest període legislatiu.
VOTACIÓ.- La Moció queda aprovada per 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots
en contra dels membres del grup CPCV.

MOCIO DE CIU-ACTUEM PER A L’APLICACIÓ CORRECTA DE LA NORMA GRANADA I PER A
LA REDEFINICIÓ DELS CRITERIS PER A LA REPOSICIÓ DE MASSA ARBÒRIA
SUBSTITUÏBLE.
Votació de la urgència.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels
membres del grup CPCV.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉI I GILI i exposa que la norma granada és principalment un
sistema de valoració de l’arbrat pensat pels arbres i arbusts ornamentals, que distingeix clarament
entre arbres substituïbles i no substituïbles.
Atès que la EMD de Valldoreix està aplicant la norma Granada de forma incorrecta, tal i com s’ha
pogut verificar amb l’exigència d’avals a veïns de Valldoreix de milionàries quantitats i per arbres
substituibles com el pi blanc.
Atès que l’aplicació de criteris incorrectes, comporta la demanda d’avals sobredimensionats que
acaben per provocar entre els particulars actituds contraproduents i en detriment de la massa
arbòria de Valldoreix.
Atès que el pi blanc és una espècie que pel tipus d’arrelament que té, és altament inestable i pot
generar perjudicis importants en la comunitat en cas d’inclemències climatològiques i altres
supòsits.
Ciu-Actuem proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels segünts ACORDS:

PRIMER.- Que si la EMD considera oportú aplicar la norma Granada com a norma de referència,
l’apliqui només en els casos d’arbres singulars o catalògats
SEGON.- Que els serveis tècnics de la EMD revisin i proposin uns criteris de substitució de massa
arbòria en el cas d’arbres substituibles que estiguin afectats per una llicència d’obra major o menor,
que no comportin unes cargues econòmiques oneroses i desmesurades pels ciutadans afectats
TERCER.- Que s’elimini l’exigència dels avals i que es comprovi a través de la llicència de primera
ocupació
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QUART.- Que es revisin i es retornin els avals dipositats actualmente a la EMD de Valldoreix a canvi
de la negociació i compromís per escrit amb els veïns afectats del tipus de reposició que han
d’efectuar.
CINQUE.-Que en els acords de reposició de massa arbòria es potenciin les espècies autòctones,
com les alzines i els roures.
SISÈ.- Que la EMD promogui una campanya de substitució del pi blanc, i que destini una partida al
pressupost per subvenciónar la seva substitució.
SETÈ.- Que els presents acords
Valldoreix.

es comuniqun als veïns i veïnes, i

entitats i

associacions de

EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta al senyor
Gaya que ella es porta molt bé, no soc jo la que s’equivoca, no es posi nerviós. Manifesta que el que
volia amb aquesta moció era posar de manifest el problema que hi ha amb l’aplicació de la norma
granada que s’aplica a arbres singulars i quan es tracta d’arbres substituïbles s’han d’establir altres
criteris perquè hem arribat a l’extrem a l’EMD en què s’han arribat a demanar avals per import de
137 mil euros a una persona que demana una llicència d’obres per fer-se una casa quan la gran
majoria dels arbres són pi blancs. Està clar que hi ha alguna proposta que s’ha de revisar. La nostra
proposta més que fer l’ordenança el que proposava era elevar a la Presidenta la voluntat de que això
es consideri i que els serveis tècnics facin una proposta per tornar a portar-ho després amb
l’ordenança consensuada corresponent al ple. També demanem que quan es reposa massa arbòria
substituïble es pontenciïn les espècies autòctones com les alzines i els roures i demanem que no
s’executin avals amb antel·lació sinó que quedi compromès amb la llicència d’obra i després amb la
llicència de primera ocupació es comprova si s’ha fet o no. Sembla que el que es vol és que es
presenti una proposta d’ordenança, ja la prepararem, però la nostra intenció era elevar el diàleg
amb la CPCV per trobar la millor forma i que sigui a gust de tothom.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ, i manifesta que hi ha un problema de partida
en el prec que vostès presenten. Conceptualment, perquè s’aplica la norma granada? La norma
granada no és ni menys ni més que un mètode de valoració, de tassassió d’arbres, en funció que
valorem una part del patrimoni que és el natural. Els ajuntaments, es doten d’aquesta norma
justament per això. Concretament pel cas de l’EMD de Valldoreix la normativa, l’ordenança és
d’aplicació des de l’any 2004, i hi ha una altra imprecisió perquè a Valldoreix no s’ha aplicat mai per
arbres substituïbles, sinó que s’aplica per arbres insubstituïbles, entenent per tal els que no es poden
comprar en un viver de plantes. És a dir que tenen un nivell de creixement que és impossible
comprar-lo i substituir-lo. Aquest és el concepte de insubstituïbilitat i vostès es refereixen fins i tot
en el pi alepensis, qualificant-lo d’arbre insubstituïble, quan no és així. Mai s’ha aplicat la norma
granada per espècies substituïbles. Llegiré un informe dels Serveis Tècnics de Valldoreix, encara que
sigui tard, penso que és interessant: “La Norma Granada és un mètode de valoració d’arbres

frondosos, coníferes i palmeres, sempre no substituïbles. S’entén per arbres no sustituïbles
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aquells que per la seva mida o per la seva raresa no es troba comercialitzable en els establiments
propis del sector. En cap cas pot considerar-se arbre substituïble a una espècie determinada, ja que
qualsevol espècie pot tenir exemplars no substituïbles i substituïbles, en funció del què s’ha dit en el
paràgraf anterior. Els tècnics
de l’EMD sempre han valorat exclusivament els arbres NO
SUBSTITUÏBLES, aplicant les dades que recull “in situ” el tècnic forestal i amb criteris propis del taxador
(rigor i prudència). Així doncs es pot afirmar que l’EMD està aplicant el mètode de valoració
correctament. Tan mateix els Serveis Tècnics de l’EMD estan seguint el procediment de tràmit aprovat
en sessió plenària ordinària del dia 18.11.2004 on s’aprova l’ordenança d’aplicació de la Norma Granada
per la valoració d’arbres i arbustos ornamentals. (S’adjunta fotocòpia de l’ordenança aprovada). En
quant a l’espècie “Pi Halepensis” (també anomenat pi blanc o pi bord) cal dir que és una espècie
típicament mediterrània, implantada dins del territori de Valldoreix des de fa més de 60 anys i poder,
mal adaptada pel tipus de terreny existent (argiles expansives).” Avançant-me una mica, i després de
la catàstrofe que hem tingut amb les ventades hem perdut massa arbòria, cal que no es dimonitzin les
espècies, perquè ens ocasionarà despeses d’eliminació tant de troncs com de brancam i tenim risc
d’incendi. Hem perdut part del patrimoni natural malgrat sigui “pins alepensis”, malgrat que ens pesi.
Respecte a l’altra tema, faríem bé de descrispar –tal com indicaba el senyor Gaya-, perquè quan la
senyora presidenta li estava dient que hi estava present, vostè estava dient que era mentida i
juntament amb aquest informe, senyora Solé, diu que en reunió i li puc citar unes quantes, i si no
m’equivoco a la que vostè ha fet al·lusió, és una finca que no tenia 20 pins sinó 45. I si no m’equivoco
o vostè o el senyor Puig hi eren presents. És més puc donar dates de les comissions d’urbanisme on va
estar present i on van passar aquests informes. Una de les accions és una retassassió perquè és més la
dels serveis tècnics reben una instància raonable, en els termes que acota la Norma Granada,
normalment es retassa a la baixa. I la majoria que he vist han estat a la baixa. Dues coses: una, estem
disposats a defensar el nostre patrimoni natural? Aleshores, per ordenança que l’aprova tot el consistori
aprovem la Norma Granada com a mètode d’elaboració? En fi això és incontestable. Una cosa li puc dir i
que és que l’aplicació de la Norma Granada s’està fent de forma absolutament correcte pels serveis
tècnics de l’EMD. També comentar-li que la presidenta va demanar un informe al Parc de Collserola per
a què ens orientessin sobre el “pi alepensis” de substitució per altres espècies que podríem qualificar de
més autòctones o menys problemàtiques davant de catàstrofes com la que hem tingut.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que més que un informe, el que s’ha demanat és poder
seure amb el Parc de Collserola amb personal tècnic i poder elaborar una primera proposta per parlarne després amb tot el consistori, sobre quin hauria de ser el tractament del pi blanc. Amb qui, doncs
com tenim una estructura petita, amb aquella entitat que és la que té com objecte la protecció dels
boscos més propers, ja que part del territori de Valldoreix està dins del parc. Estem pendents d’aquesta
reunió i mirar de veure si som capaços de configurar una nova formula que d’alguna manera ja estaria
en la línia del que deien vostès però impulsat des del govern i treballat amb el consistori.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que està d’acord quasi amb tot el
manifestat pel senyor Alonso, però insisteixo que si vostè revisa els expedients veurà que hi ha casos
en què no s’aplica correctament la Norma Granada i s’arriba a demanar avals que realment són
onerosos per la persona que els ha de pagar. La segona qüestió és que la competència de medi
ambient i de llicència d’obra i d’urbanisme i medi ambient, no és una competència que hagi delegat
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la senyora Turu a ningú de nosaltres, i menys a mi, perquè quan vàrem parlar i reivindicant després de
signar el pacte, aquesta competència no ens la va voler donar. És més, hi ha moltes coses del dia a dia,
atès que ella tenia aquesta competència i no la va voler delegar mai, anava fent les resolucions que
considerava oportunes. Jo li puc assegurar que nosaltres podíem estar en les reunions de territori, no sé
si aquesta o no, la qual cosa no significa que nosaltres participéssim o consensuéssim en aquella reunió
un aval per un tema de reposició de massa arbòria o pel que sigui. Jo entenc que vostè ho posi en
dubte, ho respecto, però només li dic que repassi-ho i veurà que hi ha vegades que no s’aplica
correctament.
Contesta el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que no és que ho posi en dubte però em
costa de creure que els existents en una reunió, malgrat que no tinguessin les transferències
respectives traspassades no us assabentéssiu del que es tractava en la reunió. Entengui que em costi
de creure.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que en totes les reunions de la Comissió d’Urbanisme amb
els vocals on també hi havia el senyor Casadellà, mai ningú va fer cap esmena i mai per un arbre,
perquè constaria en acta.
VOTACIÓ.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels membres del
grup CPCV.

MOCIO DE CIU-ACTUEM PER VETLLAR PER LA REDUCCIO DE
PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PEMU DE LES BOBINES.

LES DESPESES DEL

Votació de la urgència.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels
membres del grup CPCV.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i exposa que al barri de Bobines s’estan duent a
terme les obres d’urbanització corresponent al Pla Especial de Millora Urbana.
Atès que el cost del projecte d’urbanització del barri de Bobines va totalment a càrrec dels veïns i
veïnes que estan dins del sector determinat pel Pla Especial de Millora Urbana.
Atès que la distribució de les quotes urbanístiques no s’ha fet de forma equil·librada per tot el barri
de les Bobines.
Atès que les quotes que els propietaris de les finques han d’assumir tenen un import molt superior
al que la vocal d’urbanisme de la CPCV de la EMD en el mandat 2003-2007 els va comunicar als
propietaris afectats pel PEMU.
Atès que la vocal d’urbanisme i planejament de CIU-Actuem, durant l’any 2008 va instar als serveis
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tècnics de la EMD, d’acord amb l’Ajuntament de Sant Cugat, a iniciar els tràmits necessaris per
desenvolupar una proposta de modificació de planejament a la direcció general d’urbanisme de la
Generalitat de Catalunya, amb la implicació dels propietaris de les parcel·les del carrer Volcà que no
van quedar incloses dins l’àmbit d’actuació de Bobines.
Atès que l’aprovació de la modificació puntual del Pla General per part de l’Ajuntament de Sant
Cugat, permetrà un repartiment més equilibrat de les càrregues d’urbanització imputades als
propietaris del sector 1 del PEMU Bobines.
Atès que el vocal de CIU-Actuem d’obres i serveis i la vocal de CIU-Actuem d’urbanisme i
planejament van instar als serveis tècnics de la Emd que encarreguessin un estudi dels pluvials i
revisessin tots els elements pressupostats al projecte d’urbanització que no havien contemplat els
serveis i elements preexistents.
En virtut de l’exposat, CIU-Actuem proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Que la presidenta de la EMD incorpori amb caràcter immediat un vocal de CIU-Actuem a
la comissió de seguiment de les obres d’urbanització del PEMU Bobines, per tal que puguem fer un
seguiment directe de la gestió de l’obra i especialment de les desviacions de pressupost que es
puguin derivar de possibles deficiències del projecte o d’una defectuosa execució de les obres per
part de l’empresa adjudicatària.
SEGON.- Que la presidenta de la EMD quantifiqui i informi per escrit als veïns i veïnes de Bobines i
a CIU-Actuem a data d’avui, i en el termini de quinze dies, de l’estalvi aconsseguit respecte al cost
general del projecte d’urbanització, calculat pels serveis tècnics de la EMD, en base a descomptar
els elements preexistents en bon estat i altres possibles variacions com per exemple la no execució
de l’evacuació subterrània de les aigües pluvials, les faroles de l’enllumenat públic i altres
modificacions d’elements que ja no siguin imprescindibles.
TERCER.- Que la presidenta de la EMD informi per escrit i en el termini de quinze dies, als veïns i
veïnes de Bobines i a CIU-Actuem de l’evolució de les negociacions amb les companyies de gas,
llum, aigua i telèfon, iniciades pels serveis tècnics de la EMD a instancia del vocal de CIU-Actuem
d’obres i serveis, per tal d’obtenir condicions més avantatjoses pels propietaris de les finques
ubicades dins del sector del PEMU Bobines.
QUART.- Que la presidenta de la EMD informi regularment a CIU-Actuem del projecte
modificació puntual del Pla General Metropolità que afecta al carrer Volcà.

de la

CINQUÈ.- Informar dels presents acords als veïns i veïnes del barri de les Bobines i a les entitats i
associacions de Valldoreix.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la
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senyora la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i

manifesta que és cert que se n’ha parlat molt en l’audiència pública, i tenint el compte l’hora que és,
insistir en un dels acords de la moció en què el que demanem és que es quantifiqui l’estalvi
aconseguit –no només en el full d’excell que ha comentat el senyor Tordera-, sinó tot l’estalvi que
s’ha aconseguit en base a fer una revisió de tots els elements preexistents i alguns elements que es
poden sotmetre a canvi, i que es comuniqui en els afectats, quina quantitat és a data d’avui, per a
poder tenir-ho en compte i valorar la reducció de la quota.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que hi ha un element que és important i que afecta a la
competència a l’atribució, vostès parlen d’una comissió, de la creació d’una comissió.
Pren la paraula la senyora la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que la comissió de seguiment
ja existeix, està creada des de fa temps i el que demanàvem era que hi hagués una persona
representant de CiU-Actuem incorporada a la comissió de seguiment, justament pel tema de la
reducció de la despesa.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que d’acord amb l’informe jurídic, no entrarem a dir si hem
d’incorporar o no algú a la comissió de seguiment, però dir que la competència per fer-ho no és
plenària, sinó de la Presidenta de l’EMD. Ho entenem com a una petició a la Presidència.
VOTACIÓ.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels membres del
grup CPCV.

MOCIÓ DE CIU-ACTUEM PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA XARXA PÚBLICA DE BANDA
AMPLA.
Votació de la urgència.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels
membres del grup CPCV.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i exposa que en ple ordinari de la Junta de Veïns
de vint-i-nou de maig de 2008 es va aprovar inicialment el projecte d’establiment d’un servei de
xarxa pública sense fils de serveis de banda ampla a Valldoreix.
Atès que són molts els valldoreixencs que estan pendents de què la EMD doni resposta a aquesta
necessitat, amb eficàcia, eficiència i garanties de què el servei que s’implantarà serà el més adequat.

Atès que actualment hi ha empreses i institucions reconegudes que estan assessorant als ens local
en la presa de decisions respecte a la implantació de xarxes públiques de banda ampla.
Ates que la EMD no disposa dels informes tècnics contrastats que permetin avaluar amb garanties
quina és la millor opció per Valldoreix, tenint en compte les seves característiques físiques i l’estat
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actual de la innovació tecnològica en aquest tipus de servei.
Atès que fa mesos que no s’ha produït cap avenç significatiu en aquest tema, per part de la vocalia
de serveis generals.
Ciu-Actuem proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Que la EMD demani a dues empreses i/o institucions reconegudes, com a mínim, els
informes tècnics i jurídics preceptius que garantitzin als ciutadans de Valldoreix que el tipus de
servei de banda ampla escollit per la EMD és el més adequat.
SEGON.- Que la Generalitat de Catalunya, a través del departament corresponent estigui assabentat
dels informes i es tingui en compte la seva valoració.
SEGONS.- Que la EMD doni prioritat a la necessitat de dotar als valldoreixencs d’una xarxa pública
de banda ampla i per tant, que efectuï els tràmits necessaris amb la celeritat oportuna perquè pugui
entrar en funcionament durant l’any 2009.
TERCER.- Traslladar els presents acords als veïns i veïnes i a les entitats i associacions
Valldoreix.

de

EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que en ple
ordinari de la Junta de Veïns de 29 de maig de 2008 es va aprovar inicialment el projecte
d’establiment d’un servei de banda ampla a Valldoreix. Als veïns se’ls va dir que en els mesos
probablement d’octubre o novembre aquest servei estaria en marxa, a hores d’ara no tenim cap
informe de cap estament oficial avaluant quin és el servei més adient, i en aquesta línea demanem
que es facin aquestes gestions i que se’ns informi.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que l’informe jurídic només diu això: “se trata con claridad de

una petición de información y en consecuencia no es una moción ni propuesta sinó un ruego”.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que davant d’aquest prec en forma de
moció, li hem de dir que en principi ens sorprèn perquè estan informats de tot, que era comú a tots
dos programes electorals, del qual s’havia d’encarregar vostès però el vaig portar a terme jo perquè
vostès no ho feien i, aleshores, l’estat actual de la situació és que la creació del servei que vàrem fer
ha resultat ser legalment no convenient perquè la Comissió del mercat de les telecomunicacions s’ha
posat pel mig i ha posat multes a ajuntaments en el sentit que no es pot fer com un servei públic. En
quan a informes tècnics, se’n poden demanar però seria un aturar, o fer més lent, o ferragós els
procediments, i sabem que la millor alternativa és el cable de fibra, la segona alternativa és el de
coure. Cap d’aquestes dues alternatives són les que són vàlides a Valldoreix, que nosaltres hem estat
lluitant des de l’any 2004, i només es va aconseguir que Telefònica muntés quatre armaris que s’ha
demostrat són totalment insuficients. Per tant hem de dir que no confiem en els grans operadors, i
hem buscat alternativa en els petits operadors. La tercera característica tècnics que permet
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aquest nivell de comunicacions, com ja saben vostès és el Wimax, que és semblant al Wifi però més
potent i que curiosament té una dificultat tècnica que és que les antenes s’han de veure entre si per
poder fer les comunicacions i unes de les grans dificultats de Valldoreix i perdonin perquè ho sento
molt per un cantó però per un altre ha representat algun avantatge, afavorirà molt la comunicació
d’aquestes antenes, perquè el gran problema que hi havia era la manca de visualització des dels
terrats de les cases pels pins que han caigut. És una desgràcia que això suposi un avantatge però
hem de treure el més profitós. Hem estat treballant amb Localret, una empresa que està assessorant
molts ajuntaments i sembla que tenim la solució. Dic sembla, perquè esperem que no surti res més.
Hem trobat el desllorigador i començarem a fer això tant bon punt la senyora Secretària tingui un
forat i em pugui fer cas, sobretot després de les instàncies de la ventada.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta al senyor Gaya que ha de recordar
perfectament que vàrem arribar a un acord que vostè es faria càrrec d’aquest tema i que aniria
informant, perquè amb el cartipàs anterior justament feina vostè no en tenia gaire i jo en tenia
bastant més, i vàrem quedar que ho portaria vostè i m’aniria informant. A banda d’algun comentari
en el passadís no ha dit res més. L’únic que li demanem és que estigui refrendat per un estament
oficial que valori que realment aquest servei serà efectiu i que no costi diners a l’EMD de Valldoreix
ni als veïns de Valldoreix i que garanteixi que funcioni correctament.
Contesta el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta al senyor Puig que si vostè vol que no costi
diners ni a l’EMD de Valldoreix ni als veïns no tindrem Wimax. Algú haurà de pagar alguna cosa.
VOTACIÓ.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels membres del
grup CPCV.

MOCIÓ DE CIU-ACTUEM DEMANANT A L’EMD DE VALLDOREIX QUE CONSENSUI EL PLA
DE MOBILITAT DERIVADA DEL PLA ESPECIAL A L’ENTORN CEIP FERRAN I CLUA DE
VALLDOREIX AMB LA DIRECCIÓ DEL CENTRE, L’AMPA I ELS VEÏNS DE BOBINES.
Votació de la urgència.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels
membres del grup CPCV.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que a l’entorn del CEIP Ferran i
Clua, en el sector de les Bobines de Valldoreix, està prevista la construcció de l’escola bressol de
Valldoreix.
Atès que d’acord amb el que determina la llei, la EMD va encarregar un estudi d’avaluació de la
mobilitat generada del pla especial de l’entorn del CEIP Ferran i Clua de Valldoreix.
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Atès que la presidenta de la EMD i responsable de mobilitat, no va fer retorn d’aquest estudi, una
vegada finalitzat, abans de traslladar-lo a l’ajuntament de Sant Cugat, ni a la direcció de l’escola
CEIP Ferran i Clua, ni al AMPA de la mateixa escola.
Atès que el termini d’al·legacions es va exhaurir sense que el CEIP Ferran i Clua presentés esmenes,
ja que esperaven el retorn acordat en la reunió prèvia amb la Presidenta de l’EMD.
Atès que és una obligació de l’EMD vetllar pels interessos dels veïns i que aquest pla de mobilitat els
afecte directament.
En virtut de tot el que hem exposat, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Que l’EMD de Valldoreix faci una reunió conjunta amb la direcció del CEIP Ferran i Clua,
l’AMPA i els veïns de Bobines per conèixer les seves necessitats.
SEGON.- Que es considerin, valorin i es consensuïn les esmenes proposades pels veïns i el CEIP
Ferran i Clua relatives a aquest estudi de mobilitat.
TERCER.- Comunicar aquest acords al CEIP Ferran i Clua, a l’Ampa del CEIP Ferran i Clua, als veïns
de Bobines, i a totes les entitats i associacions de veïns de Valldoreix.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que
a l’entorn del CEIP Jaume Ferran i Clua hi ha previst la construcció d’una nova Escola Bressol. Com
marca la Llei l’EMD va encarregar un estudi de mobilitat per veure com quedaria l’entorn del Ferran
Clua, la Presidenta de l’EMD, responsable de mobilitat, va fer una reunió prèvia on l’EMD es va
comprometre a fer retorn d’aquest estudi al CEIP Jaume Ferran i Clua, AMPA i als representants de
Bobines i no ha estat així. Com ja s’ha exhaurit el termini per presentar al·legacions, nosaltres, com
a grup de CiU-Actuem demanem –considerat que l’EMD de Valldoreix ha de vetllar pels interessos
dels veïns-, que es faci una reunió entre les parts afectades per tal de valorar els interessos i les
necessitats de les parts. Que es consensuïn les decisions de la reunió i que es notifiqui a totes les
parts.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta el que diu l’informe jurídic: “el contenido de esta moción es

claramente un ruego y no una propuesta o moción por lo que no puede dar opción a la adopción de
acuerdos a efectos jurídicos.” Primer comenar-li69que l’Escola Ferran i Clua no ens ha reclamat ni

demanat res i fa tres dies que hem tingut relació pels desperfectes de les ventades. L’estudi de la
mobilitat que s’ha generat és un document que s’ha d’incorporar en el pla especial, per altra banda
hi ha el pla de mobilitat de la zona, i no té res a veure una cosa amb l’altra. En relació al que hem
aprovat amb regla perquè ho va proposar l’EMD de Valldoreix, ha va aprovar l’Ajuntament de Sant
Cugat i ara està a la Comissió d’Urbanisme de la Generalitat per l’aprovació definitiva del pla
especial. Al setembre de 2006 s’aprova el pla especial, al gener de 2007 s’encarrega l’estudi de
mobilitat generada, al febrer de 2007 els serveis tècnics de l’EMD es reuneixen amb la direcció del
CEIP per tal de recollir els suggeriments del centre, i a partir de les dades recollides es redacta
l’estudi de mobilitat generada i es tramet a Sant Cugat amb l’informe favorable dels Serveis Tècnics
per a la seva aprovació. Aquest estudi obté l’informe favorable de l’àrea de mobilitat de l’Ajuntament
de Sant Cugat amb la supervisió de l’ATM i tramès a la Generalitat per a la seva aprovació.
Posteriorment a l’aprovació i a petició de la direcció del centre es produeix una nova reunió tècnica
amb el CEIP per tal d’aclarir detalls de l’estudi on es posa de manifest per part de l’EMD que s’ha
incorporat la pràctica totalitat d’observacions fetes per la direcció del centre, deixant en tot cas la
porta oberta a la incorporació de futurs nous aspectes en relació a la mobilitat de l’entorn, un cop
enllestides les obres d’urbanització del barri de les Bobines. L’estudi de mobilitat generada és un
document molt concret que dona resposta a uns paràmetres regulats per un decret respecte a la
implantació d’un nou equipament en un entorn molt concret i localitzat i que respon a la pregunta:
és capaç la xarxa viària existent d’absorbir els nous usuaris? Si o no. I en cas contrari quines
mesures correctores cal prendre sempre d’acord amb uns paràmetres regulats per la llei. En tot cas
l’estudi de mobilitat generada no s’ha de confondre amb el pla de mobilitat, marc on s’analitzen i
aborden les qüestions de la mobilitat des d’un punt de vista global, i on el marge d’actuació és
també gran. També hem parlat amb veïns propers a l’escola que quan treballem el pla de mobilitat
que no s’ha pogut contractar perquè no es va aprovar la partida pressupostària en el ple del 4 de
desembre, quan quasi ja estava tancat el contracte, d’aquest estudi de mobilitat evidentment en
parlarem amb l’escola i amb els veïns de la zona, no en tinguin cap dubte. També es va acordar amb
l’escola que es farien gestions a banda de l’estudi, de si podien haver altres possibilitats d’accés a
l’escola bressol, com per exemple la possibilitat de recuperar uns terrenys que donarien accés directe
per l’aparcament dels mestres. Si l’escola necessita parlar del tema no tenim cap inconvenient i no hi
ha cap dubte en l’interès de l’EMD en el CEIP Ferran i Clua.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTES i pregunta a la Presidenta si realment es va
fer retorn o no d’aquest estudi a la direcció del CEIP Jaume Ferran i Clua? Se’ls va ensenyar aquest
estudi quan ja estava aprovat? Si?
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Contesta la PRESIDENTA i manifesta que es va fer un recull de les dades necessàries i després es va
fer una nova reunió a petició de la direcció del centre. Per tant aquest estudi no està adreçat al
CEIP, es va parlar amb l’escola per aclarir quins eren els paràmetres de l’estudi. Primer recollint
dades, després explicant que s’havia contemplat en l’estudi d’acord amb el que diu la llei i això és el
que es va enviar a l’Ajuntament de Sant Cugat i després a la Generalitat. Si cal enviar la còpia
d’aquest pla no hi haurà inconvenient, però crec que l’interès que té l’escola és buscar més solucions
per facilitar l’accés dels nens a l’escola bressol i eviti aglomeracions. No hi ha cap problema per
parlar-ne amb tots. Coordinar les reunions amb el CEIP amb vostè senyora Herrada i amb la senyora
Veciana, el que vostès vulguin, però l’únic que passa és que això no és una moció.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTES i manifesta a la Presidenta que li agraeix el
que acaba de dir i que l’avisin per totes aquestes reunions. Però insisteixo que al CEIP Jaume Ferran
i Clua no se’ls ha donat aquest estudi. Pel que fa al pressupost, CiU-Actuem mai posarà pals a les
rodes per aprovar despeses per l’escola.
VOTACIÓ.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels membres del
grup CPCV.

MOCIO PER A LA REVISIO I MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.
Votació de la urgència.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels
membres del grup CPCV.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i exposa que per acord de la junta de veïns, en
sessió plenària del 25 d’agost de 1988, es va aprovar la primera redacció de llocs de treball de la
EMD de Valldoreix que va permetre la revisió i elaboració d’una plantilla pressupostària de personal.
Atès que el 25 de juliol de 2002 es va aprovar la primera valoració de llocs de treball de la EMD de
Valldoreix i el seu catàleg retributiu redactat per la Diputació de Barcelona, que introduïa
modificacions en la relació de llocs.
Atès que cinc anys mes tard, per acord adoptat per la Junta de Veïns en sessió plenària de 4 de
desembre de 2007, es va aprovar la darrera valoració de llocs de treball de l’EMD de Valldoreix i el
seu catàleg retributiu, redactat per la Diputació de Barcelona, que ha introduït modificacions en la
relació de llocs de treball que afecten a la plantilla de personal.
71

Atès que una relació de llocs de treball és una eina viva, que ha de reflectir les necessitats reals
d’una administració,
Atès que l’experiència obtinguda a través de l’acció de govern en aquesta Entitat, ha permès a CIUActuem una reflexió profunda i realista de la dimensió i característiques de la relació de llocs de
treball de la EMD de Valldoreix
Atès que el pressupost que la EMD de Valldoreix dedica al personal al servei d’aquesta administració
és de 2.331.936 €, xifra que situa aquest tipus de despesa a l’entorn del 30% del pressupost
ordinari de l’Entitat, i que en comparació amb altres ens local està molt per sobre de la mitja.
Atès que aquesta és una xifra desmesurada per un ens local que no té atribuïdes les mateixes
competències que té un ajuntament del mateix nombre d’habitants
Atès que hem observat que hi ha diversos llocs de treball que actualment no són necessaris, i altres
que els factors i subfactors no s’ajusten a la realitat actual de la EMD en les seves valoracions
tècniques i que cal redefinir les seves funcions en les fitxes descriptives de llocs de treball
En virtut de tot el que s’ha exposat, CIU-Actuem proposa al ple de la Junta de Veïns l’adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER.- Demanar a la presidenta de la EMD que revisi i modifiqui la relació de llocs de treball de
la EMD de Valldoreix, la seva valoració i retribució si s’escau.

SEGON.- Que la presidenta de la EMD torni a encarregar una nova valoració tècnica de la relació
de llocs de treball, d’acord amb la normativa vigente i amb els sindicats reprentatius en la EMD, en
virtut d’allò establert en l’EBEP (Estatut Bàsic de l’Empleat Públic).
TERCER.- Que la presidenta de la EMD no dugui a terme cap convocatòria
estiguin ocupades provisionalment.

de les places que

QUART.- Que es torni a convocar la taula de negociació pel pacte de condicions i conveni col·lectiu,
aturada des de fa uns mesos per la presidenta, atès que la relació de llocs de treball és objecte de
negociació vinculada a la mateixa taula de matèries comunes.
CINQUÈ.- Demanar a la presidenta de la EMD, que per a la revisió de la relació de llocs de treball
sol·licitada, incorpori en el grup d’avaluació i estudi un vocal de CIU-Actuem per tal que pugui
plantejar les reflexions polítiques que consideri convenients.
SISÈ.- Demanar a la presidenta de la EMD que la nova proposta de relació de llocs de treball es
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realitzi en el període màxim de tres mesos des de l’aprovació de la present moció al Ple de la Junta
de Veïns.
SETÈ.- Traslladar la present proposta d’acord als representants dels treballadors i als sindicats
representatius a la EMD.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que
continuarà fent un esforç de síntesis per part d’ella i del seu grup, però que li agradaria que fos
correspost per la presidenta, i llegeix els acords. La nostra preocupació és que la plantilla de
personal i el Capítol 1, que és el que s’ocupa del personal i descomptant els càrrecs polítics, estan al
30% del pressupost general, tot i que és una EMD i no té totes les competències d’un ajuntament.
Nosaltres després d’un any hem valorat que hi ha possibilitats d’optimitzar millor aquesta plantilla i
fer reajustaments que puguin ser beneficiosos per a tots i l’únic que volem i hem demanat, amb
voluntat de diàleg, és que ens puguem assentar i parlar, perquè sinó haguéssim portat una proposta
per aprovar-la al ple directament.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que llavors hagués estat competència plenària. Evidentment
que en parlarem. De totes maneres insisteixo en el tema de la moció que aquest informe jurídic diu:

“además los términos en los que se ha redactado tales mociones deja claramente entrever que se
trata de ruegos o peticiones de intervención de la Presidenta para que actúe en determinados
ámbitos relacionados con la relación de puestos de trabajo. Pero en absoluto se trata de mociones
que hayan de plasmarse en acuerdos ejecutivos. Todo y así por lo que respecta a las bases de la
convocatoria, únicamente cabe traer a colación el artículo del estatuto básico del empleado público,
dónde claramente se recoge la obligación de proceder a la convocatoria de los procesos selectivos
una vez que ha sido aprobada la oferta de empleo público. Todas estas actuaciones son competencia
propia del alcalde, es suya la responsabilidad en caso de no proceder a la ejecución de estos
procesos selectivos en el plazo máximo determinado por la ley”.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que aquest prec en forma de moció no
tindria cap funcionalitat jurídica. És interessant destacar-ne alguns dels atesos que no ha llegit, en
primer lloc el percentatge que si que l’ha citat, dedicat a personal, vostè sap que el podria calcular
de 4 maneres diferents, jo de 7 o 8 i mai quedaríem d’acord. Vostè hauria d’explicar quin és el
personal de capítol 1, quin és el de capítol 2, les hores extraordinàries, les d’urgència, les quotes de
la seguretat social, és a dir que hi ha mil formules per calcular aquest percentatge i estem bastant
correcte o una mica per sota del que estan molts ajuntaments. Dir el 30% és dir una xifra que és
exagerada. A més el pressupost de Valldoreix té una peculiaritat diferent que s’ha de tenir en
compte. Això el senyor Delgado ho sap molt bé, i és que si ho calcula en funció del pressupost inicial
li sortirà una xifra, però com que hi ha la liquidació de Sant Cugat que sempre ens aporta a mitjans
del pressupost una quantitat bastant important, els percentatges canvien. L’altre punt –i si que estic
d’acord amb un dels atesos, perquè és una evidència, i em sembla que pot ser el fonament de
moltes de les coses que diuen, però que nosaltres ho traduïm d’una manera diferent, que és que la
relació de llocs de treball és una eina viva, que diu que ha de reflectir les necessitats reals d’una
administració. Podríem afegir reals i canviants, realment és evident que amb el temps les
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necessitats de la relació de llocs de treball pot anar canviant. Ara bé, què fem, la definim, l’aprovem,
la signem tots, la posem en marxa i com que les coses ja han canviat una mica, la tornem a canviar i
comencem de nou? Llavors mai no plasmarem això. A més si alguna crítica es pot fer i assumim
absolutament és que fa molts anys que està feta i que s’ha anat retardant per la capacitat de gestió
limitada de l’EMD, perquè el personal és limitat a quasi totes les àrees. Jo vaig estar a l’EMD de
Valldoreix fa molts anys, a l’oposició, i es treballava d’una manera molt diferent a la d’ara. Abans
l’EMD era una màquina de fer xurros però només escalfava l’oli, i això és molt car, i des del 2003 que
en surten molts de xurros. El que em va sorpendre d’entrada és el molt alt rendiment de la major
part de la gent i hi ha una cosa que em sap greu i és que estan aquí al davant i s’ho creuran.
Malgrat així no surt tota la feina que voldríem, ja que en podria sortir molta més si estiguéssim molt
més dotats no sols de personal sinó també en el camp de l’informàtica –que ja hem fet un salt en la
darrera legislatura- però calen inversions molt importants. S’ha aprovat la relació de llocs de treball,
insisteixo per tercera i quarta vegada que està signada per vostès, per nosaltres i pels treballadors i
per tant això va a missa, i per tant les convocatòries es realitzaran! I de pas els recomanaria que a
l’Ajuntament de Sant Cugat fessin alguna vegada la relació de llocs de treball.
Contesta la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta al senyor Gaya que no ha llegit tota la moció
perquè el públic està molt cansat i després me la llegeix vostè, tant per tant la llegim nosaltres, ja
que no ha fet cap esforç de síntesi. Vostès quan van entrar al govern de l’EMD, van aturar la relació
de llocs de treball que hi havia i van fer la seva, i són parts diferents de la resta de grups polítics. I
en tot cas, si vostè es mira l’acord de ple de fa un any quan es va aprovar la relació de llocs de
treball, veurà que el nostre grup va especificar que ho va aprovar amb la condició que ho poguéssim
reflexionar i al cap d’un temps tornar-ne a poder parlar, perquè es va fer el mateix dia que es feia la
dació de compte del pacte de govern i el cartipàs. Nosaltres ja ho vàrem dir que en la relació de llocs
de treball –que no vol dir que estigui ocupada però que es podria proveir-, aquesta EMD té un
director a Serveis Territorials, un cap d’urbanisme i mobilitat, un enginyer superior, un enginyer
tècnic, un arquitecte, a banda de tot el que es contracta a fora per fer tot el que es fa. Escolti, tot
això en una relació de llocs de treball, una part d’aquests llocs no estan ocupats per ningú i no fan
falta. I si no els modifiquem, és un exemple, senyor Gaya. Ningú ha qüestionat en aquesta proposta
de moció ni el rendiment dels treballadors, ni lo contents que estem, ja no entrem amb això perquè
no toca parlar-ho ara que és molt tard. El que toca és parlar de la moció que hem presentat. El que
estem dient és que aquí hi ha voluntat de portar a terme convocatòries de places que si estan a la
relació de llocs de treball es poden dur a terme. I nosaltres per intentar optimitzar els recursos de
personal de l’EMD ho farem, i a més és una demanda de molts veïns de Valldoreix, de molts que
estan molt en contra del creixement il·limitat i desmesurat del personal de les administracions
públiques. Insisteixo, si això fos un ajuntament amb totes les competències no estaríem dient res,
però això és una EMD i té unes competències molt delimitades.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que hi ha una carta del personal que s’ha enterat que ha
passat això que la volia llegir, però dir que no vàrem trobar cap valoració a mitges sinó que la última
valoració feia dos o tres anys i el personal va demanar que es valoressin els llocs de treball i
realment aquesta valoració ha tingut molts entrebancs. Vàrem voler que la fes la Diputació de
Barcelona, perquè és un ens independent i no se’ns podia acusar de fer cap cosa estranya, i
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quan la vàrem tenir feta ens vàrem trobar amb les dificultats polítiques del moment i finalment l’hem
pogut aprovar amb el nou pressupost el mes de febrer de 2008. Portàvem quasi bé tres anys amb la
valoració i tots els treballadors saben que molts d’ells estan aprovats per damunt i no aprovar les
places els afecta econòmicament. Per tant se’ls està afectant i entenc perfectament el to de la carta
que han adreçat quan han sabut la seva proposta. Tenim l’obligació de seguir els procediments que
la llei indica en aquests casos concrets, i diu que si no es compleixen el responsable és l’alcalde. Ja
saben que alcalde i president pel que fa al funcionament de les dues administracions és el mateix.
Contesta la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que han estat mesos per fer unes bases
generals, ara estaran mesos per fer les específiques i la nostra moció demana tres mesos com a
màxim, per revisar aquesta relació de llocs de treball i li asseguro que si vostè té ganes de dialogar
la podem tancar molt aviat i si no la proposarem directe per la competència que tenim en el ple, en
relació a aquest tema.
VOTACIÓ.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels membres del
grup CPCV.

MOCIÓ DE CIU-ACTUEM PER Al FRACCIONAMENT DE LES QUOTES TRIBUTÀRIES DEL
PEMU BOBINES.
Votació de la urgència.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels
membres del grup CPCV.
Atès que el barri de les Bobines s’està urbanitzant mitjançant un PEMU (Pla especial de millora
urbana) el qual no té cap ajuda per part de l’EMD ni de cap altra administració.
Atès que els articles 133.2 i 142 de la Constitució i l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de las bases del règim local, i de conformitat amb el que disposen els articles del 28 al 37
i 133, en relació amb els articles del 15 al 19 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sobre l’Ordenança fiscal general de
contribucions especials per la realització d’obres o per l’establiment o ampliació de serveis, segons
les normes contingudes en la secció 4ª del capítol III, del títol I, del Text refós esmentat.
Atès que aquestes atribucions han estat delegades per l’Ajuntament de Sant Cugat a l’EMD.
Atès que l’EMD té facultat de conformitat als articles i lleis anteriorment esmentats per a
l’ajornament de les quotes tributaries.
75

Atès que CIU-Actuem quanestava dins del govern de la EMD va vetllar pel fraccionament de les
quotes demanant a la secretària-interventora d’aquesta entitat les valoracions oportunes, per tal
d’extendre el fraccionament fins a cinc anys, dels límits que la llei permet.
En virtut de tot el que hem exposat, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Demanar a la Presidenta l’aprovació del fraccionament de la quota tributària fins un
màxim de cinc anys, que el primer any sigui sense interessos i la resta d’anys amb interessos en
funció dels tipus de interès legal vigent.
SEGON.- Demanar a la Presidenta que per poder ser beneficiaris del fraccionament, els contribuents
ho hauran de sol·licitar per escrit, podent demanar l’ajornament de la totalitat de la quota o bé una
part d’aquesta.
TERCER.- Demanar a la Presidenta que l’EMD, podrà, en cas de demanar el fraccionament a mes de
un any, demanar als beneficiaris la documentació corresponent que acrediti la necessitat de rebre
l’ajornament.
QUART.- Demanar a la Presidenta que l’EMD mitjançant una comissió que estaria formada per
membres del Govern i de l’oposició, es determinaran els contribuents que són creedors de la
sol·licituds d’ajornament esmentat.
CINQUÈ.- Demanar a la Presidenta que la Comissió tingui dos membres del Govern i dos membres
de l’Oposició i les decisions es prenguin per consens.
SISÈ.- Demanar a la Presidenta la modificació de les ordenances fiscals per a que recullin els acords
d’aquesta moció.
SETÈ.- Demanar a la Presidenta que es comuniquin els presents acords als veïns de Bobines, i a
les entitats i associacions de Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que l’informe jurídic
torna a dir: “tal como está formulada la presente moción se puede concluir que no es en realidad
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tal, puesto que las materias sobre las que se ocupa ninguna de ellas son propiamente hablando
competencia de la junta de vecinos. Salvo la solicitud que se hace de modificación de las ordenanzas
fiscales pero en este caso habría de seguirse el procedimiento previsto por la Ley municipal y de
régimen local.” Dir-los que en aquest moment hem girat les quotes urbanístiques de les Bobines –el
primer 50%-, tenint en compte la situació de la gent i del país, hem anat negociant amb les
persones i s’ha acordat fraccionaments de 10 mesos sense interès i s’ha arribat a una aportació de
10 mil euros, i 48 mesos de fraccionament, etc. En qualsevol cas es pot anar treballant amb aquesta
proposta. Dir que moltes vegades, -i ens hem trobat a la comissió d’urbanisme amb la senyora Solé-,
que no hi ha cap tècnic ni cap jurista que secundés la proposta d’abartir o fer-se càrrec l’EMD de les
quotes de Bobines.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ i manifesta
a la senyora Turu, que sembla que estiguin parlant de dues mocions diferents. Penso que és el
fraccionament de les quotes tributàries i això és un tema que es va promoure des del nostre grup
perquè l’obra de les Bobines no té cap ajut per part de l’administració i hi havia unes quotes molt
elevades, i era trobar la manera de poder subsanar o compensar aquestes grans despeses, ja que
els valldoreixencs ens solidaritzem amb aquests veïns. En aquesta moció el que demanem és que
s’atorgui a tots els veïns de Bobines un fraccionament durant un any sense interessos. Si es dema el
fraccionament a 5 anys, a partir del segon any demanem que es faci...., això si que tots ho demanin
per escrit. Demanem també que a la Comissió hi hagi dos membres del Govern i dos membres dels
grups del consistori i les decisions es prenguin per consens. Això és un prec a la Presidenta.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que en podem parlar.
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que en aquesta moció diu que es
demanar l’aprovació, demanar el fraccionament, etc, perquè el redactat és diferent.
VOTACIÓ.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 4 vots en contra dels membres del
grup CPCV.
16. ACCIÓ DE GOVERN
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que s’ha fet molt tard, que hi havia coses interessants
que ens agradaria explicar de l’acció de govern, però tenint en compte l’hora que és, però en tot cas
volem fer un petit resum del que s’ha fet per abordar la situació de les ventades.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que certament tots els que governàvem
en aquesta casa sempre hem tingut present els perills constants que tenim de patir catàstrofes però
ningú pensava en els perills d’una ventada. Tothom pensa en els perills d’una nevada, d’una riada,
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d’un incendi, però no una ventada i ens va agafar d’imprevist. Aquest informe no és el definitiu, vull
fer un inventari de tot perquè les accions perduraran durant molt temps.
Inventari de danys:
• Nombre d’arbres caiguts al carrer: entre 400 i 500
• Nombre de punts de carrers tallats:
• Nombre d’arbres caiguts a tot el terme de Vdx: entre 13000 i 14000
• Nombre d’arbres caiguts en parcel·les urbanes: entre 3000 i 4000
• Nombre d’arbres perillosos encara drets que amenacen propietats, via pública o línies de
subministrament: aprox 80
•
•
•

Brancam retirat del carrer: 23000-25000 m3
Troncs retirats: 17000 m3
Triturat (brancam i troncs petits) que se’n pot derivar: 12000-15000 m3 equivalent a 72009000 Tm (uns 400 camions de 20 Tm)

•
•

Danys al Ferran i Clúa, Parvulari i Tallers del Casal de Cultura
Danys a finca particular per arbrat de via pública: 1 casa amb danys importants

Prioritats que es van establir (per ordre):
• Reparació de fuites de gas
• Accions socials per a famílies amb necessitat de desallotjar la casa
• Desconnexió de línees elèctriques perilloses
• Reconnexions d’escomeses particulars d’aigua
• Obertura provisional de trams de carrers tallats per les dues bandes, cases aïllades (pas
mínim per automòbils)
• Reparació de fuites d’aigua
• Reconnexions provisionals d’electricitat de sectors desconnectats
• Reconnexions individuals d’electricitat
• Supressió elements perillosos d’enllumenat públic
• Obertura parcial d’una línia d’autobús d’alta freqüència
• Obertura provisional resta de punts que tallaven vials però no aïllaven
• Obertura total de vials principals
• Posta en marxa de les tres línies d’autobús, excepte “puntes”
• Obertura total de carrers amb neteja total
• Recuperació enllumenat públic
• Retirada de brancam dipositat pels veïns a les voreres
Accidents:
Hem tingut dos accident laborals lleus:
• una descàrrega elèctrica per una línia no desconnectada
• una branca al cap amb 9 punts de sutura.
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Accions administratives:
• Servei atenció ciutadana reforçant l’horari
• Recollida de notificacions per ENDESA, a sol·licitud de la pròpia empresa
• Sol·licituds d’informació sobre ajuts administracions públiques a particulars: aprox 45
• Comunicats de problemes amb arbres de parcel·les veïnes: incomptables
• Comunicats d’arbres propis perillosos: incontables
• Sol·licituds d’ajuda per retirar brancam de l’interior de parcel·les: incontables
• Reclamacions a l’EMD per danys causats per béns públics: 12
Accions polítiques:
• Implementació d’un procediment abreviat per a realitzar ordres d’execució per a la retirada
d’arbres amb perill sobre finques veïnes
• Supressió de les llicències de tala i obra menor, requerint només un “assabentat”
• Supressió de pagaments per llicències d’obres majors per a la reparació de danys deguts al
temporal
• Elaboració de tres bans amb indicació de totes les accions anteriors
Previsions d’aconseguir la normalitat:
• Retard sobre el que voldríem, però més enllà del objectivament esperable
• Per part de l’EMD: carrers fins a neteja ordinària: 20 de març
• Enllumenat públic fins a reposició i funcionament total: 20 de març, pendent de confirmar
alguns subministres de material antic
• Per part de ENDESA: no previsions. Actualment ja ha fet l’avaluació, i instal·la el centre
logístic local a la parcel·la de la seva propietat a la plaça de Can Cadena, que s’ha tancat a
l’aparcament.
• Per part de telefònica:
• En zona de bosc: no previsions la majoria són zones privades, subjectes a una regulació no
dependent de l’EM d Va
Hores extres:
Nombre d’empreses contractades, factures a 2/2/2009
Nombre d’hores extres brigada: 855 hr (282 en festius)
Nombre d’hores extres tècnics: 80 hr (47 en festius)
Nombre d’hores extres administratius: 36.5 hr (30.5 en festius)
No es compten dedicacions de càrrecs polítics que són sense cost addicional
Despesa pública:
Despesa comptabilitzada fins al moment: 418 481.42 € (feines executades i pressupostades) sense
comptar hores extres
Agraïments:
La brigada d’obres que s’hi ha dedicat més de 12 hores diàries des del mateix dia de la ventada.
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Els voluntaris de l’ADF que han dedicat molt de temps, incloses nits, durant tots els dies
Col·laboració mútua de Instavi, Punt de Servei ENDESA amb la brigada i l’ADF per la retirada
d’arbres que afectaven les instal·lacions elèctriques
Als voluntaris esporàdics que han fet equips de treball per resoldre problemes dels seus barris.
A l’Ajuntament de St Cugat, que a través del seu President ens varen portar una serra mecànica de
l’ADF de la urbanització Sol-i-aire (Sr. Manel Solé)
Agraïment voluntaris que a més d’actuar per protecció pròpia, ha treballat per autoprotecció
organitzada esporàdicament, formant equips de treball que van fer una feina inestimable. En
definitiva, sense la col·laboració entre l’administració local que administrem, els voluntaris i els propis
veïns, organitzats o no, no hagués estat possible una reacció tan ràpida a una catàstrofe d’aquesta
magnitud.
17. PRECS I PREGUNTES
No es presenten ni precs ni preguntes per part dels grups.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a
les 24.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.

80

