
 

 

 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL DINOU DE MARÇ DE DOS MIL QUINZE. 

 
A Valldoreix, el dia dinou de març de dos mil quinze, a la seu de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 20.15 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM 
CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-ACTUEM-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-
ACTUEM-, senyor BERNAT GISBERT I RIBA–GRUP CiU-ACTUEM-; senyora SUSANA HERRADA I 
CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM-; senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD –GRUP CiU-ACTUEM-, 
senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JOSÉ MARÍA CANALS I 
ÁLVAREZ –GRUP PP- i senyora CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, assistits per la 
Secretària de la Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de 
celebrar la sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada 
per aquest dia i hora. Tot seguit es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre 
del dia que són objecte de la present sessió. 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 29 DE 
GENER DE 2015. 

 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple 
ordinari del dia 29 de gener de 2015, d’acord amb allò que disposen els articles 109 i 110 del 
Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa adoptar el següent ACORD:  
 
PRIMER.- APROVAR l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 29 de gener de 2015. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i 
manifesta que nosaltres aquesta acta la signarem perquè estem convençuts que és la 
transmissió literal del que està gravat, però hem notat a faltar algunes observacions, frases i 
coses que es van dir en aquell ple, en aquesta taula. Això fa tornar a fer dir-los que estaria molt 
bé que es pengessin els audios perquè tothom pugues saber el que s’ha dit i què és el que  no 
s’ha dit. Gràcies. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que molt bé, gràcies senyora Babiloni, i que recollim la seva 
demanda. Vots a favor? Ah, vol intervenir el senyor Canals? Perdoneu, senyor Canals... 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que gràcies senyor president. 
Jo davant de la declaració que ha fet la senyora Carme Babiloni, encara que en un principi havia 
comunicat per escrit que em sembla que si que hi era tot, davant la incertesa que em 
provoquen les seves paraules, m’abstindré.  
 
Contesta el president i manifesta que molt bé que passem al punt de votació. 
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VOTACIÓ.- S’aprova per 8 vots a favor, 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 de la membre 
del grup CPCV. 1 abstenció del membre del grup PP. 
 
 

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE. 

 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i dóna les gràcies al senyor president. 
 
 a) Moció presentada pel Partit Popular en defensa de la llibertat d’expressió. 

 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que el setmanari satíric 
Charlie Hebdo, entre d’altres setmanaris o revistes, ha publicat de forma reiterada una sèrie de 
caricatures que ferien els sentiments religiosos i espirituals de un nombrós grup de persones. 
 
Atès que si be la llibertat d’expressió és un dret reconegut, el fet de fer ús d’aquest dret no 
implica necessàriament el dret a la agressió als sentiments de les persones. 
 
Atès que el fet d’escriure o dibuixar de forma deliberada, ofensiva i denigrant, sobre temes o 
persones i coneixent que estàs ferint els sentiments espirituals de determinades persones. 
 
Per tot això, la Junta de Veïns de Valldoreix pren el següent acord: 
 
Primer.- Reafirmar la llibertat d’expressió, però dins dels límits de saber respectar les creences 
espirituals dels demés i el respecte com a valors del model social europeu. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i dóna 
les gràcies, i manifesta al senyor Canals, tot i que compartim gran part del transfons que 
desprèn el seu text, ens resulta com a mínim curiós que vostè que pertany a un partit que 
precisament utilitza tots els mitjans legals per fer el màxim de prohibicions de llibertats, surti 
amb aquest tema, i a més és curiós també que la sensibilitat només sigui amb el cas de la 
religió i no de caire social que és lo que pertany a tota la societat, no? Per lo tant considerem 
que és una moció totalment esbiaixada i partidista, per lo qual, votarem en contra. 
 
Pren la paraula el president i dóna les gràcies a la senyora Babiloni i passa a la votació del punt. 
 
VOTACIÓ: s’aprova per 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre 
del grup PP. 1 vot en contra de la membre del grup CPCV. 
 
 b) Moció presentada pel Partit Popular de condemna als assassinats. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que atès que el passat 
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dimecres 7 de gener es va perpetrar un atemptat a París que va provocar la mort de 12 
persones i en va ferir 11 més. 
 
Atès que el passat mes de desembre es va perpetrar l’assassinat a Irak de 150 dones pel fet de 
negar-se a casar-se amb els seus segrestadors. 
 
Atès que durant la primera quinzena del mes de gener de 2015 es va perpetrar l’assassinat per 
part del grup “Boko Haram” a Nigèria de més de 2.000 persones per raons de creences 
religioses. 
 
Atès que el 9, 10, i 11 de gener diferents atacs islamistes a Potiskum i Maidurugi (nigerià) en 
els que varen morir desenes de persones. 
 
Atès que durant la primera quinzena del mes de gener de 2015 es van perpetrat l’assassinat per 
part del grup “Boko Haram” al Camerun de 25 persones. 
 
Atès que els atesos anteriors només són un recull d’alguns dels assassinats dels que s’han 
produït durant els últims mesos arreu del món. 
 
Atès que aquests fets representen un atac contra la vida de les persones. 
 
Per tot això, es proposa a la Junta de Veïns l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Expressem la nostra més enèrgica condemna als atemptats que atemptant contra la 
vida de les persones succeïts a França, Irak i Nigèria (i tots aquells països on s’estan produint 
aquests fets) mostrem les nostres profundes condolences a les víctimes i les seves famílies. 
També volem mostrar el nostre íntim respecte i solidaritat al poble de França, Irak, Nigèria, 
Camerun i a tots aquells països que pateixen situacions com les descrites als atesos. 
 
Segon.- Reivindiquem la fermesa democràtica com a forma de combat contra la intolerància i 
la violència. 
 
Tercer.- Denunciem i combatrem el fanatismes, la intolerància, així com els ideals provinents 
de la retòrica de la por i l’odi que abonen el terreny a actes violents com els succeïts a França, 
Irak, Nigèria, Camerun i a tots aquells països que pateixen situacions com les descrites als 
atesos. 
 
Pren la paraula el president i dóna les gràcies al senyor Canals i cedeix la paraula a la senyora 
Babiloni. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i 
manifesta que vagi per endavant el nostre rebuig contra qualsevol tipus i forma de violència. 
Per nosaltres condemnar la violència no representa cap novetat ni cap esforç, però 
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tampoc ho és la solidaritat amb les víctimes dels atemptats i les seves famílies. Però ens sembla 
una extemporaneïtat i una moció esbiaixada i per lo tant ens abstindrem. 
 
Contesta el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta a la senyora Babiloni que gràcies 
per la seva intervenció i la seva aportació. Potser la extemporaneïtat es deu a que aquesta 
moció va ser presentada a finals del mes de gener i si mirem una mica enrere, penso que va 
ser ahir, també hi va haver un altre atac, per això hi ha un punt, només és un recull d’aquests  
atacs que s’estan produint arreu del món, en qualsevol moment. Penso que no ens tindríem que 
centrar en unes dades en concret sinó en uns fets que en aquí no estan respectant ni si són 
dones, homes, nens, nenes, religió, sinó que una sèrie de persones actuen només per 
aconseguir els seus objectius fent ús d’una violència extrema, en aquest cas matant, res més. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per 8 vots a favor, 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre 
del grup PP. 1 abstenció de la membre del grup CPCV. 
 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 
6.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE GENER DE 2015 FINS EL 28 DE FEBRER DE 2015 

 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que segons l’article 25 de les 
bases del pressupost any 2015, s’estableix que es donarà compte al Ple dels Decrets de 
contractes la quantia dels quals sigui superior a 6.000 euros. 
 
Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions superiors a 
6.000 euros més IVA des del dia 1 de gener de 2015 fins al dia 28 de febrer de 2015: 
 

- Decret núm. 24/2015, de data 14 de gener de 2015, d’aprovació dels plecs de condicions 
per la contractació de la vigilància dels patis del Ferran i Clua.  
 

- Decret núm. 93/2015, de data 9 de febrer de 2015, d’adjudicació del contracte del servei 
de manteniment d’alarmes, detecció d’incendis i extinció d’incendis  dels edificis de l’EMD 
de Valldoreix, a l’empresa Iman Seguridad, S.A pel preu de 2,452,03 euros més IVA 
anuals, pel termini de dos anys prorrogables d’any a any fins a un màxim de 2 anys, 
essent la durada màxima del contracte inclòs el període de la pròrroga de quatre anys. 

 
- Decret núm. 99/2015, de data 12 de febrer de 2015, d’adjudicació del contracte menor 

d’obres d’adequació de les instal·lacions existents per legalitzar la calefacció del col·legi 
Ferran Clua, a la mercantil CATALANA DE CLIMA, pel preu de 6.942’14 euros més IVA. 
 

- Decret núm. 105/2015, de data 13 de febrer de 2015, pel qual s’aprova adjudicar la 
segona fase del contracte de serveis d’elaboració d’una nova web corporativa, a 
l’empresa Alfa 9 pel preu de 8.335 euros més IVA. 
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- Decret núm. 108/2015, de data 16 de febrer de 2015, d’aprovar el plec de clàusules 
tècniques, memòria valorada i plec de clàusules administratives que regiran el contracte 
d’obres d’estesa d’una capa de rodament asfàltic als carrers Salze, Clavell, Camèlies, 
Colom, Faisà, Becada, Oreneta, Pigot, Griva i Castellot de Valldoreix, els quals 
s’adjudicaran pel procediment negociat sense publicitat. 
 

- Decret núm. 144/2015, de data 26 de febrer de 2015, d’adjudicació del contracte per 
procediment negociat sense publicitat per les obres d’estesa d’una capa de rodament 
asfàltic als carrers Salze, Clavell, Camèlies, Colom, Faisà, Becada, Oreneta, Pigot, Griva i 
Castellot de Valldoreix a l’empresa ASFALTATS AUGUSTA, SL, pel preu de 147.000 euros 
més IVA. 

 
TORN D’INTERVENCIONS.-  Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i exposa 
que respecte del decret núm. 108/2015 que fa comentari al tema del plec de clàusules i 144/15 
conforme ja s’adjudica aquest contracte que fa referència a l’anterior, de l’estesa d’una capa de 
rodament, si bé em sembla bé i beneficiós per Valldoreix que a diferents carrers per una 
situació que requereixi una capa de rodament per un motiu urgent i és faci urgent; però en 
aquest cas penso que estem estenent una capa de rodament a carrers i l’estem agafant com un 
costum. On vull anar a parar: està molt bé tenir els carrers de Valldoreix, insisteixo amb 
aquesta capa de rodament, i lliures de pols, que sigui un avantatge per a tots, però també és 
un greuge comparatiu cara a altres veïns que el que s’ha estat fent és l’asfaltat del carrer, la 
urbanització del carrer, i el propi veí ha tingut que fer la seva contribució econòmica. Llavors, 
potser desconec en aquests carrers la urgència que hi havia, però tampoc oblido que estem en 
època electoral i això pot tenir una lectura diferent i com les sensibilitats tots les tenim, agrairia 
un aclariment sobre aquest tema de les raons que implica fer ara això. Gràcies. 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i dóna les gràcies al senyor Canals per les 
seves paraules, però manifesta que no les comparteix. La raó de les capes de rodament –com 
vostè ja sap- i entraríem que durant els últims quatre anys, que hem estat fent ordre econòmic 
i ens va mancar molt la capacitat de poder destinar diners al manteniment de carrers. El primer 
any el pressupost que vam disposar per manteniment de carrers eren més o menys 150.000€, i 
l’any passat van ser 450.000€. Per tant la nostra evolució econòmica ha estat favorable perquè 
en els últims dos anys, 2014 i 2015, tinguem més diners a disposar per fer el manteniment de 
carrers. I des d’obres i serveis es va fer un estudi –que penso que els han ensenyat i sinó ho 
podem fer- que demostra que el manteniment dels carrers de sorra són molt més costosos de 
mantenir que els altres. I fent una capa de rodament que te una vida útil de deu anys, amb els 
cinc primers anys ja estaríem amortitzant tota la inversió que es fa amb aquests 147.000€. 
Només amb la sorra que hem d’anar posant en aquests carrers, en  cinc anys ja has pagat 
l’asfalt. Per tant és un pur fet econòmic, i en aquest jo em baso, encara que també hi ha la part 
dels veïns, en la millora dels carrers i en la seva qualitat de vida, però només pel fet 
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econòmic ja és important. I s’ha fet ara perquè hem pogut disposar dels diners; ja es volia fer 
l’any passat i no es va poder disposar de tot i es va haver de fer en dos fases, una l’any passat i 
l’altre a principis d’any. Res més, purament econòmic. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i dóna les gràcies al senyor President i 
agraeix al senyor Gavaldà la seva explicació. L’any passat ho hauríem pogut fer sinó s’haguessin 
destinat els calers o fer ús dels calers d’una altra manera com es va fer, no? Com el tema del 
canvi de sentits, per exemple, que és un tema que ha portat cua. Tot i així entenc que s’hauria 
d’estudiar una fórmula que, tot i que els carrers són competència directa de l’EMD, també 
suposa no només aquest any, i no tinc aquest estudi que vostè fa menció respecte de la 
explicació tècnica que ha exposat, en quant al tema dels costos si que m’han donat dos 
informes, però no recordava que fessin menció a aquesta explicació en concret. Però sí que 
entenc que aquesta explicació que ha donat la tenim que donar a conèixer d’una forma més 
clara a la gent, a tots els veïns, per quina raó? Per evitar el que li deia que és el que li deia que 
el tema pogués ser interpretat d’una forma partidista. Quan parlo de partidista, estem ara i 
entenc la seva sorpresa quan li dic partidista, estem a 19 de maç, dia 24 de maig eleccions, i 
ara diem que estem posant una capa de rodament al carrer Salze, Clavell, Camèlies, Colom, 
Faisà, Becada, Oreneta, Pigot, Griva i Castellot de Valldoreix....home, pot ser interpretat com un 
tema electoral. Anar amb cura en aquestes coses, no és una crítica.  
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que lamenta que es pugui 
interpretar d’aquesta manera, aquestes són les coses que hem de canviar de la política, però si 
que es va explicar i va sortir en un Info de finals de l’any passat o el primer d’aquest any, va 
sortir l’explicació que les capes de rodament s’amortitzava en cinc anys, i totes les capes de 
rodament que es volien fer, per tant està explicat i arriba quan arriba. Gràcies. 
 

4.- DETERMINAR EL DIA DE LA JUNTA DE PORTAVEUS I EL PLE ORDINARI DEL MES 
DE MAIG DE 2015 

 
Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i exposa que per acord del Ple de la Junta 
de Veïns, de data 24 de maig de 2012, es va acordar determinar que les sessions ordinàries se 
celebrarien cada dos mesos, que tindran lloc al penúltim dijous de cada mes que correspongui, 
a les 20 hores; així com que en el mateix dia se celebraran les audiències públiques a les 19 
hores. 
 
Atès que el mes de maig, està previst que es convoquin les eleccions locals el dia 24 de maig, 
s’ha considerat avençar el ple ordinari. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns: 
 

- Determinar que la sessió ordinària del mes de maig de 2015 se celebrarà el 14 de maig 
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de 2015 a les 20 hores i l’audiència pública prèvia al mateix dia a les 19 hores. 
 

- Determinar que la junta de portaveus prèvia al ple del mes de maig, se celebrarà el 
dijous dia 7 de maig de 2015, a les 18’30 hores. 

 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del consistori. 
 
 

5- DONAR COMPTE DEL DECRET 141/2015 DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD, DE DATA 24 

DE FEBRER DE 2015, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ANY 2014 

 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i dóna compte al Ple del Decret de 
Presidència núm. 141/2015, de data 24 de febrer de 2015, d’aprovació de la liquidació dels 
pressupost any 2014, que es transcriu a continuació: 
 
“Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix corresponent a l'exercici pressupostari 2014, realitzada per la Intervenció de Fons 
segons els preceptes continguts  als articles 183 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes locals, i els articles 89 i següents del Real Decret 500 
/1990, de 20 d'abril, així com de l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, pel qual s’aprova 
la Instrucció del model simplificat de Comptabilitat Local. 

Atès l’informe d’intervenció sobre el compliment dels requeriments de la Llei 2/2012 d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera. 

De conformitat amb el que disposen els esmentats articles, RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del  pressupost de la pròpia Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix, corresponent a l'exercici de 2014, de conformitat amb les magnituds següents: 

 

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

 

COMPONENTS IMPORTS ANY ACTUAL IMPORTS ANYS ANTERIORS 
1. (+) Fons líquids       2.705.088,94  2.421.869,72 

2. (+) Drets pendents de cobrament       2.264.770,22  2.012.402,65 

 -(+) del Pressupost corrent 1.131.276,30    799.086,04         
 -(+) de Pressupostos tancats 1.185.576,21  1.184.530,55  
 -(+) d’operacions no pressupostàries 27.767,99  28.786,06  
 -( -) cobraments realitzadats pendent 

d’aplicació definitiva   
79.850,28          0,00  

3. (-) Obligacions pendents de pagament       1.617.751,56  1.598.016,50 
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 -(+) del Pressupost corrent         974.948,68          775.015,03  
-(+) de Pressupostos tancats     68.794,64          182.307,02  

 -(+) d’operacions no pressupostàries    582.215,92    646.311,98  
 -(-)  pagaments realitzats pendents 
    d’aplicació definitiva 

      8.207,68       5.617,53                   

I. Romanent de Tresoreria Total (1+2-3)  3.352.107,60  2.836.255,87 

II. Saldo de dubtós cobrament       503.768,68  394.001,67 

III. Excés de finançament afectat       155.520,00         166.683,85 

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

 2.692.818,92  2.275.570,35 

 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

 DRETS 
RECONEGUTS 

NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES 

AJUST RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

 

a) Operacions Corrents 9.324.076,04 7.766.666,71  1.557.409,33 

b) Altres operacions no financeres 152.697,69 790.851,28  -638.153,59 

     

 1. Total operacions no financers 
 (a+b) 

9.476.773,73 8.557.517,99  919.255,74 

 2. Actius Financers 8.043,89 1.967,99  6.075,90 

 3. Passius Financers 0,00 355.393,06  -355.393,58 

     

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI 9.484.817,62 8.914.879,04  569.938,58 

AJUSTOS: Crèdits gastats finançats amb     

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

  925.695,00  

  5. Desviacions de finançament 
  negatives de l’exercici 

  0,00  

 6. Desviacions de finançament 
 positives de l’exercici 

  0,00  

     

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT    1.495.633,58 

 

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

6.- DONAR COMPTE DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 
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EXECUTADES DURANT L’ANY 2014, I DONAR-NE PUBLICITAT AL PORTAL WEB 

 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i dóna compte del següent informe, 
de data 24 de febrer de 2015,  de la secretària-interventora sobre les inversions financerament 
sostenibles executades durant l’any 2014, i donar-ne publicitat al portal web: 
 
“L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix ha executat durant l’any 2014 les següents 
inversions financerament sostenibles, les quals no computaran per la regla de la despesa: 
 
Partida   Projecte     Import 
60000.08.161 Renovació clavegueram    45.813’44 euros 
61900.08.155 Projecte de senyalització    46.793’16 euros 
61901.08.155 Construcció parc del CAP    33.209’48 euros 
61901.09.165 Inversió en enllumenat    23.414’57 euros 
62200.14.933 Rehabilitació parcial cobertes Monmany         129.100’90 euros 
69200.07.155 Construcció ponts peatonals          103.843’95 euros 
 
Total inversió financerament sostenible     382.175’50 euros” 
 

7.- INFORMAR AL PLE SOBRE ELS DRETS DE DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ, 

SEGONS L’ARTICLE 193 BIS DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE LES HISENDES LOCALS 

 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que la llei 27/2013, de 27 de 
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,  ha modificat la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, incorporant un nou article 193 bis que estableix que les 
Entitats Locals hauran d’informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al seu Ple, 
del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible recaptació 
amb un límits mínims que estableix l’esmentat article. 

 
S’INFORMA al Ple de la Junta de Veïns que els mínims establerts com a drets de difícil o 
impossible recaptació segons l’article 193 bis són els següents: 

 

Exercicis Imports Percentatge mínim del MINHAP Saldo dubtós cobrament 

2014 359.713,22 0% 0,00 

2013 123.381,23 25% 30.845,31 

2012 96.972,67 25% 24.243,17 

2011 72.513,33 50% 36.256,67 

2010 112.482,88 75% 84.362,16 

2009 82.336,45 75% 61.752,34 

2008 a 2000 112.518,06 100% 112.518,06 

  
Total dubtós cobrament fórmula MINHAP  349.977,70 
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INFORMAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 
 

8.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD NÚM 
163/2015, DE DATA 4 DE MARÇ DE 2015, D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA NÚM 3/2014 D’INCORPORACIÓ DEL ROMANENT AFECTAT. 

 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i dóna compte del Decret de 
Presidència núm. 163/2015, de data 4 de març de 2015, pel qual s’aprova la modificació de 
pressupostària núm. 3/14, el qual es transcriu a continuació. 
 
“Atès allò establert en les bases d’execució del pressupost de l’EMD de Valldoreix, de 
conformitat amb l’article 177 i següents del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, i els 
articles 34 a 38 del Reial Decret 500/90, les modificacions pressupostàries mitjançant la 
incorporació del romanent de tresoreria afectat i per despeses generals  procediran per 
expedient instruït a l’efecte i els tràmits fonamentals seran el previ informe d’Intervenció i la 
resolució del President de l’EMD en que es justifiqui allò que determinen els articles esmentats. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 24 de febrer de 2015,  i en virtut de tot l’anterior,    
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 3/14 del pressupost  2015, 
mitjançant en part amb la incorporació de romanent de tresoreria afectat i part en romanent 
per a despeses generals , de conformitat amb l’article 172 i següents del text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El pressupost una vegada modificat queda de la següent manera: 
 
MODIFICACIÓ DE CRÉDITS, INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE TRESORERIA 
AFECTATS I ROMANENT PER A DESPESES GENERALS  
 
DESPESES  
 

CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL 

Partida     Descripció      Import 

02-920-122.00  Retribucions especies S.Grals       370,34 

02-920-162.10  Formació personal laboral    644,00 

08-151-122.00  Retribucions especies S.Tècnics    400,00 

08-155-150.01  Incentiu rendiment brigada    189,60 

     Total capítol 1          1.603,94 
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CAPITOL 2 DESPESES CORRENTS 

Partida     Descripció      Import 

17-431-226.99  Promoció econòmica comerç    8.460,01 

25-920-212.00  Manteniment casa de la vila    1.052,36 

     Total capítol 2            9.512,37 

 

CAPITOL 6 INVERSIONS 

Partida     Descripció      Import 

07-151-690.00  Modificació PGM transcripció 1:1000   46.205,36 

08-155-601.09  Redacció projectes d’obres       3.933,50 

18-926-641.00  Programa informàtic comunicació       4.186,60 

            Total capítol 6                        54.325,46 

 

CAPITOL 6 INVERSIONS SOSTENIBLES 

08-155-619.00  Projecte senyalització               25.533,30 

14-933-622.00  Rehabilitació cobertes Can Monmany    60.928,29 

    Total capítol 6 sostenible     86.461,59 

 

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 

Partida    Descripció       Import 

07-459-770.02  Aportació línies alta tensió      318.000,00 

07-155-762.00  Capella Sant Joan            61.673,79   

              Total capítol 7                       379.673,79  

 

   TOTAL INCORPORACIONS                           531.577,15 

 
INGRESSOS 
 

CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS 

870.02 Romanent de tresoreria per despeses generals     531.577,15 

                           Total                                 531.577,15 

 
TERCER.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva.” 
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TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que no vaig poder assistir a la Junta de portaveus per uns temes personal, però volia 
demanar un parell d’aclariments, un pel tema del programa informàtic pel tema de comunicació 
de 4.186,60€ del capítol 6, entenc que fa referència al programa que es va dir a la reunió amb 
els veïns pel tema del registre d’entrada de documents, i després aquest projecte de 
senyalització que figura al capítol 6, inversions sostenibles, de més de 25.000€, si podrien 
especificar una miqueta més a qui va dirigit.  
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que dins del programa 
informàtic de comunicació, després li puc passar la informació més detallada, perquè ara parlo 
de memòria. Aquests 4.186,60€ és una part de la factura que no va entrar de la pàgina web. El 
que passa és que com estava en programació va saltar al 2015. I el projecte de senyalització en 
què consisteix? Ha estat senyalitzar punts d’interès històric i culturals, com pot ser tota la plaça 
de cultura, a l’estació s’han instal·lat dos planells, aquí a la zona dels itineraris de natura també 
s’han instal·lat, a Can Monmany, al Castell de Canals; és aquell projecte molt extens que vam 
fer la modificació pressupostària el mes de juliol de 2014, però com que a nivell històric s’ha 
hagut de fer molta recopilació i s’ha hagut també de fer un pacte amb Valldaurex per totes les 
fotografies que ens han cedit, ha estat molt ferragós i s’ha endarrerit i per això aquests 25.000€ 
han saltat d’un any a l’altre. El projecte en sí ha costat uns 50.000€, es va fer un primer 
pagament i el segon pagament es farà aquest any. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que hi ha una qüestió que li 
va cridar l’atenció quan llegia l’ordre del dia i les propostes d’acord i és perquè ho han passat 
per un decret i no com a una modificació pressupostària? És a dir aquesta modificació 
pressupostària com a punt de l’ordre del dia com a tal per a ser aprovada, sinó que ha estat 
aprovada per decret ara ratificada. Ja se que és potestat i que ho pot fer, ja ho sé, més que res 
és el perquè? 
 
Contesta la Secretària-interventora i manifesta que s’ha aprovat per decret perquè és la 
incorporació del que has obligat de l’any anterior i llavors això les bases del pressupost i la 
mateixa llei permeten que sigui el president. Tot prové de l’any passat, coses que ja es van 
aprovar en el seu moment i ara s’arrosseguen cap a aquest any. Una modificació pressupostària 
com la que ve a continuació que és modificar el pressupost actual, doncs ha de ser el plenari. 
 

9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2015 

 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i proposa al Ple de la Junta de Veïns, 
l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 4/2015 amb càrrec a 
baixes per transferència i per generació de crèdit, següent: 
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I N G R E S S O S  

  

CREDIT INICIAL 
I MODIFICAT  SUPLEMENT TOTAL 

CAPITOL 7 

 
752.00 Transferència ICAEN línies a.t 2014  235.957,53 235.957,53 

 
TOTAL CAPÍTOL 7 

 
235.957,53 235.957,53 

CAPITOL 8 

 
870.02 Romanent per despeses generals 

 
172.109,55 172.109,55 

870.02 Romanent per inversió sostenible 
 

50.000,00 50.000,00 

 
TOTAL CAPÍTOL 8 

 
222.109,55 222.109,55 

CAPITOL 9 

911.05 Préstec expropiació segons sentència  172.109,55 2.890,45 175.000,00 

 
TOTAL CAPITOL 9 172.109,55 2.890,45 175.000,00 

 
TOTAL INGRESSOS  

 
460.957,53 

 

 

BAIXES 
 

CREDIT INICIAL 
I MODIFICAT  BAIXES TOTAL 

CAPITOL 2 DESPESES CORRENTS 

     04-323-227.99 Contracte potes obertes F.Clua 12.000,00 1.633,59 10.366,41 

12-231-212.00 Manteniment casal avis 4.297,80 699,00 3.598,80 

 
TOTAL CAPÍTOL 2 16.297,80 2.332,59 13.965,21 

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

 
11-326-480.00 Subvenció escola de música 

53.227,98 
8.227,98 45.000,00 

05-341-480.01 Ajuts activitats esportives 1.000,00 1.000,00 0,00 

05-342-479.00 Subvenció complex esportiu 55.000,00 5.000,00 50.000,00 

20-231-480.03 Subvenció Gamis  1.500,00 1.500,00 0,00 

 
TOTAL CAPÍTOL 4 110.727,98 15.727,98 95.000,00 

CAPITOL 5 CONTINGÈNCIES 

 
02-920-500.00 Fons de contingències 

113.934,96 
111.629,00 2.305,96 

 
TOTAL CAPÍTOL 5 113.934,96 111.629,00 2.305,96 

CAPITOL6 INVERSIONS REALS 

 
14-933-622.00 Inversions can Monmany  

0,00 
100.000,00 100.000,00 

 
TOTAL CAPITOL 6 0,00 100.000,00 100.000,00 

 
TOTAL BAIXES 

 
229.689,57 

 

 
TOTAL FINANÇAMENT  

 
690.647,10 

 D E S P E S E S 

  

CREDIT INICIAL 
I MODIFICAT  SUPLEMENT TOTAL 

CAPITOL 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS  

 
02-920-227.99 Contractes serveis generals  

33.160,35 
1.696,04 34.856,39 

 
TOTAL CAPITOL 2 33.160,35 1.696,04 34.856,39 

CAPITOL 3 INTERESSOS I DESPESES FINANCERES 
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10-011-352.01 Interessos STS expropiació 

0,00 
42.000,00 42.000,00 

 
TOTAL CAPITOL 3 0,00 42.000,00 42.000,00 

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

 
05-341-480.00 Ajut a Pol Carreras  

0,00 
1.000,00 1.000,00 

05-341-480.01 Ajut a Dani Nafria 0,00 1.000,00 1.000,00 

20-231-480.03 Subvenció Assoc. Noestasola St. Cugat 0,00 1.000,00 1.000,00 

 
TOTAL CAPITOL 4 0,00 3.000,00 3.000,00 

CAPITOL 6 INVERSIONS REALS   

 
06-334-625.00 Inversió equipament nau cultura 

0,00 
12.000,00 12.000,00 

07-151-600.00 Expropiació segons sentència 0,00 294.629,03 294.629,03 

12-231-625.00 Compra equips tv casal avis 758,00 699,00 1.457,00 

11-326-625.00 Il·luminació porta escola de música 0,00 665,50 665,50 

 
TOTAL CAPITOL 6 758,00 307.993,53 308.751,53 

CAPITOL 6 INVERSIONS SOSTENIBLES 

 
14-933-622.00 Inversions can Monmany  0,00 100.000,00 100.000,00 

 
TOTAL 0,00 100.000,00 100.000,00 

CAPITOL 9   

 
10-011-913.07 Amortització crèdit BS línies at  74.776,45 235.957,53 310.733,98 

 
TOTAL CAPITOL 9 74.776,45 235.957,53 310.733,98 

 
TOTAL SUPLEMENT  

 
690.647,10 

  
 
SEGON.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i 
manifesta que està molt bé haver cobrat el primer pagament de l’ICAEN, però hem de tenir en 
compte que això ho havíem d’haver cobrat l’any passat i esperem que el que correspon al 2015 
ens arribi després de les eleccions. En quan a la variació pressupostària que ens presenta vostè 
avui, vostè ja sap que en els pressupostos del 2015 nosaltres vam votar en contra per tot el 
que vam exposar en el seu moment i per tant ara ens abstindrem. 
 
VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre del grup PP. 1 
abstenció de la membre del grup CPCV. 
 

10.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE ELS COMPLIMENTS DE PAGAMENT DEL 

QUART TRIMESTRE ANY 2014 
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Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que l’article 3 de la llei 
15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat, estableix 
que els Tresorers, i en el seu defecte els Interventors de les Corporacions Locals, elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos per aquesta llei pel 
pagament de les obligacions de cada Entitat. 
 
Aquest informe es pot presentar al Ple de la Corporació Local i s’ha de remetre al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya. 
 
Es dóna compte al Ple de l’informe del compliment dels terminis de pagaments del quart 
trimestre de l’any 2014. 
 
 

11.- DONAR COMPTE DE LES DADES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL QUART TRIMESTRE ANY 2014, REMESES 

AL MINISTERI D’HISENDA. 

 
Es dóna compte al Ple de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera del quart trimestre any 2014, remeses al Ministeri d’Hisenda, complint 
els objectius de la regla de la despesa i de capacitat de finançament. 
 
 

12.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I PLEC DE CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ DE 

L’ESCOLA DE MÚSICA. 

 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que en data 10 de  març de 
2015, s’ha rebut una petició de QUARETETSATZ, S.L empresa concessionària de l’Escola de 
Música, demanant un augment de la subvenció. 
 
Vist el següent informe de la tècnica d’administració general, Maria Josep Tuyà, de data 10 de 
març de 2015, emès al respecte: 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
1.- Per sessió plenària de data 27 de maig de 2010 es va acordar l’adjudicació definitiva del 
contracte de gestió del servei públic de l’Escola de Música de Valldoreix a QUARTETTSATZ SL. 
 
2.- En data 11 de juny de 2010 es va firmar el contracte administratiu de gestió del servei 
públic de l’Escola de Música de Valldoreix, en el qual s’acordava en la clàusula tercera que el 
finançament del servei seria mitjançant les següents contraprestacions econòmiques: 
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tarifes a pagar pels usuaris, la subvenció atorgada per la Generalitat i la subvenció anual 
atorgada per l’EMD de Valldoreix, que de conformitat amb la clàusula 9 dels plecs de clàusules 
es fixava en 8.000€. 
 
3.- El dia 15 de juliol de 2010 es va modificar la subvenció anual establerta en la clàusula 9 dels 
plecs de clàusules administratives, la qual va passar a ser de 5.000€, en motiu que s’havia rebut 
la subvenció de 94.200 euros (600€ per alumne de 4 a 18 anys) de la Generalitat de Catalunya 
pel curs 2009-2010. 
 
4.- El dia 8 de febrer de 2011 es va modificar la subvenció anual establerta en la clàusula 9 dels 
plecs de clàusules administratives que regeixen la concessió de l’Escola de Música de Valldoreix 
la qual va passar a ser de 6.500€, per col·laborar parcialment en aquest cost de la neteja del 
local. 
 
5.- El curs 2010-2011 es va rebre una subvenció de la Generalitat de Catalunya de 77.280€ 
(460€ per alumne de 4 a 18 anys). 
 
6.- En el ple ordinari del dia 28 de març de 2012 es va haver d’acordar una derrama 
extraordinària pel curs 2011-2012 ja que no es va rebre subvenció la Generalitat de Catalunya, 
pels següents imports: 

 
DESCRIPCIÓ DERRAMA 

Ensenyament Inicial 1er: Sensibilització 23,64 € 

Ensenyament Inicial 1er: Sensibilització (FN) 18,91 € 

Ensenyament Inicial 2on: Sensibilització i Roda Instrument 35,36 € 

Ensenyament Inicial 2on: Sensibilització i Roda Instrument (FN) 28,29 € 

Ensenyament Inicial 3r: Sensibilització i Instrument 42,08 € 

Ensenyament Inicial 3r: Sensibilització i Instrument (FN) 33,66 € 

Ensenyament Bàsic Iniciació: Llenguatge Musical i Instrument 69,43 € 

Ensenyament Bàsic Iniciació: Llenguatge Musical i Instrument  (FN) 55,54 € 

Ensenyament Bàsic 1-4: Llenguatge Musical, Instrument I GI 82,81 € 

Ensenyament Bàsic 1-4: Llenguatge Musical, Instrument I GI (FN) 66,25 € 

Suplement 45 minuts instrument 12,62 € 

Suplement 45 minuts instrument (FN) 10,09 € 

Ensenyament Mitjà i Específic: Llenguatge i Música Aplicada 52,50 € 

Ensenyament Mitjà i Específic Llenguatge  i Música Aplicada (FN) 41,99 € 

Ensenyament Mitjà, Específic Joves i 2on Instrument: Instrument 
(30m) 68,39 € 

Ensenyament Mitjà, Específic Joves i 2on Instrument: Instrument 

(30m) (FN) 54,71 € 

Ensenyament Mitjà, Específic Joves i 2on Instrument: Instrument 

(45m) 92,38 € 

Ensenyament Mitjà, Específic Joves i 2on Instrument: Instrument 
(45m)) (FN) 73,90 € 

Grup Instrumental 20,98 € 
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Grup Instrumental (FN) 16,78 € 

Ensenyament Específic Adults: Instrument (30m) 73,14 € 

Ensenyament Específic Adults: Instrument (30m) FN 58,51 € 

Ensenyament Específic Adults: Instrument (45m) 98,80 € 

Ensenyament Específic Adults: Instrument (45m) FN 79,04 € 

 
 
7.- En el ple extraordinari del dia 2 de maig de 2012 es va acordar un augment de les quotes 
pel curs 2012-2013, per de poder fer front a les despeses sense subvenció de la Generalitat de 
Catalunya, consistent en els increments que a continuació es detallen: 
 
 

  

Quota Curs 

2011/2012 

Quota Curs 

2012/2013 

Incremen

t 

Enssenyamen

t Inicial 

Primer: Sensibilització 255,60€ 268,38€ 5,00% 

Segon: Sensibilització+Roda 

Instruments 382,32€ 401,44€ 5,00% 

Tercer: 

Sensibilització+Instrument   788,13€   

Enssenyamen

t Bàsic 
Iniciació Llenguatge+Instrument 750,60€ 788,13€ 5,00% 

    
 

Enssenyament 

Bàsic 

Iniciació Llenguatge+Instrument 750,60€ 788,13€ 5,00% 

Primer: 

Llenguatge+Instrument+Grup 

Instrumental 895,28€ 940,04€ 5,00% 

Tercer i Quart: 

Llenguatge+Instrument+Grup 

Instrumental 895,28€ 957,95€ 8,00% 

Suplement 45' instrument 136,44€ 204,66€ 50,00% 

Enssenyament 

Mitjà 

Llenguatge+Grup 

Instrumental+30' instrument 978,36€ 1.130,30€ 15,53% 

Llenguatge+Grup 

Instrumental+45' instrument 1.143,84€ 1.324,91€ 15,82% 

Enssenyaments 

Específics 
Llenguatge Musical 362,04€ 325,84€ -10,00% 

    
 
8.- En el Ple ordinari de data 21 de març de 2013, es va modificar el contracte i plec de 
condicions de l’escola de música, modificant la subvenció anual establerta en la clàusula 9 dels 
plecs de condicions, la qual va passar a ser 15.000 euros, sempre que no es torni a rebre la 
subvenció de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
MOTIUS DE LA NECESSITAT DE MODIFICACIÓ 
 
Atès que es preveu que no es rebrà cap més subvenció de la Generalitat de Catalunya pel 
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finançament del servei públic de l’Escola de Música de Valldoreix. 
 
Atesa la memòria presentada pel director de l’escola de Música en data 10 de març de 2015, en 
la que es justifica la necessitat d’una subvenció directa de 45.000 euros per part de l’EMD, per 
tal de mantenir la viabilitat econòmica de l’Escola de Música, essent els següents motius els que 
resumidament justifiquen aquest increment de la subvenció: 
 

- El curs 2014-2015 és el primer curs que no es percep cap subvenció de la Generalitat. 
Malgrat la darrera subvenció de la Generalitat d’import 41.680 euros pertanyia al curs 
2011-2012, no fou fins el curs 2013-2014 que es cobrà i que s’imputà comptablement. 
  

 
D’acord amb aquets antecedents i la memòria presentada,  
 

INFORMO 
 

PRIMER.-D’acord amb l’article 249 i 250 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS en endavant) estableix que és 
un deure de l’ens concedent i drets del concessionari, que es dedueixen un en mantenir 
l’equilibri financer de la concessió, i l’altre d’obtenir una compensació econòmica per seguir 
gaudint de l’equilibri econòmic. Tant mateix la normativa  de Contractes del Sector Públic recull 
tals deures i drets 
 
SEGON.- Presenta, QUARTETTSATZ SL, justificació del desequilibri financer que obeeix als 
aspectes que tot seguit es detallen: 
 

A. Aportació Departament d’Ensenyament 
La memòria justifica la manca d’aportació per part de la Generalitat de Catalunya, 
Departament d’Ensenyament,  de les aportacions que és feien a les Escoles de Música. De 
fet es pot acreditar que no ha sortit convocada la línia de subvenció en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
Les aportacions publiques de l’administració catalana han anat minvant fins a l’aportació 
zero pel curs  2012-2013, 2013-2014, I 2014-2015, d’acord amb el següent quadre: 
 

CURS SUBVENCIÓ 
GENERALITAT  

Curs 2009-2010 94.200€ 

Curs 2010-2011 77.280€ 

Curs 2011-2012 41.680€ 

Curs 2012-2013 - 

Curs 2013-2014 - 
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Curs 2014-2015 - 

 
B. Increment en despeses de personal Règim general 

La comparativa en les despeses de personal del curs 2013-2014 amb la del 2014-015, 
puja un total de 14.139.2 euros, val a dir que en el curs 2014-2015, no s’han quantificat 
les substitucions del personal, donat que estan incloses en les depeses de Sous i Salaris 
2014-2015 
 
L’Increment en despeses de personal, addueix a una ampliació d’hores d’alguns dels 
professionals de l’escola, en concret 
 

1. S’ha procedit a l’increment d’hores en alguns dels professors per l’increment 
d’hores lectives 1.000 euros anuals 

2. Increment de les hores al Secretariat, amb 1.300 euros anuals 
3.  Noves despeses de coordinació d’activitats, amb un import de 2.000 euros anuals  
4. Amb l’ ampliació contracte del gestor de la comunicació 5.000 euros anuals,  
5. Es preveuen un import de 4.839,2 euros en concepte de substitucions.  

 
Aquest increment en el personal te el seu reflex en les quotes de la seguretat social per 
import de 1.958.43 euros 
 

C. Increment en despeses generals 
La memòria contempla un increment en algunes de les partides anomenades de despeses 
generals com són l’electricitat i la neteja.  

1. La electricitat que obeeix a un increment del preu kw/h establert pel Govern Central, 
amb 1.800 euros. 
 

2. Per altra banda s’ha procedit a ampliar el contracte de neteja, passant de 6 hores a 
8.30 hores setmanals. Aquest increment suposa 1.300 euros més en el pressupost 
curs 2014-2015. 

3. S’ha incrementat fins a un total de 2.450 euros els tallers i activitats docents en 
1.483, 78 euros, com a conseqüència de més alumnes en les colònies musicals.  

4. S’ha incrementat les partides de Formació professorat 1350 euros 
 
D. Assumpció de noves despeses 
1. S’ha procedit a consignar com a nova despesa una contracte de manteniment dels aires 

condicionats per un import de 1.234.32 euros. 
2. Incorporació de les TIC’S en els processos comunicatius de l’Escola de Música, que 

suposa un cost desglossats en 
a. Intranet, fabeebok, twiter i WEB 1.500 euros 
b. Tríptics, anuncis, vídeos 1.304.7 euros 

  
Per la qual cosa Informo Favorablement a la proposta de la modificació en el contracte i 



 
 

 
 

20 

el Plec de condicions del servei de l’Escola de Música amb una aportació de l’EMD de Valldoreix  
d’una subvenció anual fixa de 45.000 euros, per tal de que es doni compliment al equilibri 
financer de la concessió. 
 
En el cas que la Generalitat de Catalunya atorgués subvenció per les escoles de Música i Dansa 
en aquest curs o en els propers, la subvenció que l’EMD de Valldoreix hauria d’atorgar a l’Escola 
de Música tornaria a ser els 6.500 euros que consten en el contracte inicial.” 
 
 
Atès l’informe de la secretaria-interventora de 10 de març de 2015 que es transcriu a 
continuació: 
 
“L’article 249 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS en endavant) estableix que és un deure de l’ens 
concedent: 
 
“b) Mantenir l’equilibri financer de la concessió. Aquest efecte, ha de compensar 
econòmicament el concessionari, per raó de les modificacions que li ordeni introduir al servei 
que incrementin les despeses o disminueixin la retribució, i ha de revisar les tarifes i 
subvencions qun, encara que no hagi modificacions del servei, circumstàncies anormals i 
imprevisibles sobrevingudes determinin, en qualsevol sentit, la ruptura de l’equilibri econòmic.” 
 
L’article 250 del ROAS estableix que a dret del concessionari: 
 
“b) Obtenir la compensació econòmica que mantingui l'equilibri econòmic de la concessió en els 
casos en què es produeixi qualsevol de les circumstàncies a què fan referència els apartats b) i 
c) de l'article anterior.” 
 
En el mateix sentit, la Llei de Contractes del Sector Públic en la Secció 2. ª del capítol II del títol 
II del llibre IV es rubrica “Drets i obligacions del concessionari i prerrogatives de l'Administració 
concedent” estableix en l'art. 258 el dret que té el concessionari al manteniment de l'equilibri 
econòmic de la concessió. 
 
La jurisprudència del TS ha reconegut (per exemple, STS de 19 de setembre de 2000 i 
jurisprudència allà citada) el manteniment de l'equilibri econòmic de les concessions 
administratives com un principi bàsic de tota figura concessional, emparat en les previsions 
contingudes en els arts . 116.3, 127.2.2 a) i b), 129.3 i 5 i 152 del Reglament de Serveis de les 
Corporacions Locals. En aquests articles, es regula la teoria de l'equilibri financer de la 
concessió administrativa sempre que es donin de dos supòsits: a) alteració del contracte per 
l'Administració, i b) aplicació de circumstàncies imprevisibles. 
 
Cal tenir en compte que, com afirma la STS de 19 setembre 2000, “Els tribunals de l'ordre 
jurisdiccional contenciós-administratiu estan capacitats per completar el concepte jurídic 



 
 

 
 

21 

indeterminat de l'expressió "equilibri econòmic de la concessió ", que no pot ser entès més que 
com la recerca, en la mesura del possible, d'una igualtat entre els avantatges que es 
concedeixen al concessionari i les obligacions que li són imposades, que s'han de compensar 
per formar part de la contrapartida entre els beneficis probables i les pèrdues previsibles que en 
tot contracte de concessió està implícit i que persegueix una honesta equivalència entre el que 
es concedeix al concessionari i el que se li exigeix.” 
 
Per últim, destacar que en relació amb la modificació del contracte de gestió de serveis públics, 
l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 12 de març de 2004 
(expedient 50/03) reconeix que: “La vigent legislació de contractes de les administracions 
públiques preveu les modificacions de contractes adjudicats i que a part dels requisits formals a 
què se subjecten es reflecteix en els arts. 101, amb caràcter general, i 163 de la Llei de 
Contractes de les Administracions Públiques, per al contracte de gestió de servei públic, lligant 
ambdós la possibilitat de modificació a raons d'interès públic, expressant el primer que "una 
vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir modificacions 
per raó d'interès públic en els elements que l'integren, sempre que siguin degudes a necessitats 
noves o causes imprevistes, justificant-ho degudament en l'expedient ", i el segon-l'art. 163 - 
en el mateix sentit, que "l'Administració podrà modificar, per raons d'interès públic, les 
característiques del servei contractat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris". 
 
L'art. 258.3.3 LCSP, les mesures tendents al restabliment de l'equilibri econòmic podran 
consistir en la modificació de les tarifes establertes per la utilització de l'obra, en l'ampliació o 
reducció del termini concessional o, en general, en qualsevol modificació de les clàusules de 
contingut econòmic incloses en el contracte. 
 
Atès que de conformitat amb l’informe de la tècnica d’administració general, s’ha trencat 
l’equilibri econòmic financer de la concessió, al no rebre’s la subvenció de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per tot això, s’informa favorablement de la modificació del contracte i Plecs de condicions del 
Servei de l’Escola de Música, per a restablir l’equilibri econòmic-financer de la concessió,  de 
conformitat amb l’informe emès per la tècnica d’administració general.” 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER:- MODIFICAR el contracte i el Plec de condicions del servei de l’Escola de Música 
modificant la clàusula 9 del Plec de Condicions, la qual queda redactada de la següent manera: 
 
“9.- SUBVENCIÓ 
 
1.- L’EMD de Valldoreix concedirà una subvenció anual fixa de 45.000 euros, que comprendrà el 
concert de professors. 
 



 
 

 
 

22 

En el cas que la Generalitat de Catalunya atorgués subvenció per les escoles de Música i Dansa 
en aquest curs o en els propers, la subvenció que l’EMD de Valldoreix hauria d’atorgar a l’Escola 
de Música tornaria a ser els 6.500 euros que consten en el contracte inicial. 
 
2.- La subvenció s’actualitzarà anualment amb l’IPC català. 
 
3.- L’EMD també subvencionarà les bonificacions per família nombrosa establertes en 
l’Ordenança Fiscal.” 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i 
manifesta que vol fer-li una pregunta a la senyora Herrada: l’escola de música és municipal?  
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que és una escola municipal 
d’explotació privada, de concessió privada, és una concessió a una escola privada. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que ho deia per un matís, 
que estaria bé que allà on aparegui escola de música, en comptes de dir escola de música de 
Valldoreix, que digui escola de música municipal de Valldoreix. Gràcies. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del consistori. 
 
 

13.-ACCIÓ DE GOVERN 

 
OBRES I SERVEIS.- Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que hem 
seguit amb l’arranjament de voreres que fem habitualment, al carrer Advocats, passeig de Rubí, 
estem fent repàs de pintures en els vials, actualment estem en el barri d’Aqualonga, hem 
col·locat una barana també a l’accés de l’estació des del carrer Església, la parcel.la que hi va 
per darrera, a petició dels veïns que hi transiten, hem concursat les capes de rodament dels 
carrers i també hem concursat les alarmes de tots els immobles de l’EMD; i hem fet diferents 
actuacions de clavegueram i del servei d’enllumenat. Gràcies. 
 
EDUCACIÓ, PARTICIPACIÓ CIUTADANA I RECURSOS HUMANS.-  Pren la paraula la senyora 
SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que des d’aquesta àrea hem treballat transversalment 
amb cultura i hem fet que els nens del Ferran i Clua de P5, venen a la biblioteca a sentir un 
conte i també a fer un intercanvi de llibres per incentivar la lectura. També estem fent diferents 
reunions i no fem cap actuació sense una reunió amb els veïns afectats de qualsevol projecte 
que fem, com ara vam tenir la dels veïns del regadiu, per la capa de rodament, com també es 
va fer la de Baixador i que estem pendents de formar la comissió de treball per fer qualsevol 
actuació. Des de recursos laborals tenim una bona notícia que cal recalcar, i és que tenim 7 
treballadors amb un servei d’ocupació, l’anterior vegada va estar de la Generalitat i aquesta 
vegada és de la Diputació, hem pogut contractar 7 persones per la brigada, 5 paletes i 2 peons, 
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i els tindrem durant 10 mesos, des del mes de març fins el mes de desembre. Res més, gràcies. 
  
ATENCIÓ CIUTADANA, COMUNICACIÓ I JOVENTUT.- Pren la paraula el senyor BERNAT 
GISBERT I RIBA i manifesta que tenim la idea i sembla que serà així, que posarem un nou 
programa per a que el registre d’entrades i sortides quedi tot molt més automatitzat i intentar 
que cada cop quedi millor registrat. Pel que fa a comunicació, la creació de la web i l’App, això 
si que està arribant a la seva fi, i en principi el dia 30 farem la roda de premsa per presentar-la i 
poder tastajar-la, jugar una mica amb ella perquè segurament primer costi una mica adaptar-
vos però després ho agraireu. Després convidar-vos demà al concert de l’Urban Day, que serà 
de 10 de la nit a 1 de la matinada a la Nau de Cultura. Comentar-vos que la Carme Pla va estar 
a l’Arnau Cadell amb els contes sorneguers de Pere Calders. Gràcies, 
 
MEDI AMBIENT i CULTURA.- Pren la paraula el senyor JOSEP CASTELLÓ I LÒPEZ i manifesta 
que en medi ambient estem immersos en la campanya de poda d’enguany, com ja he esmentat 
en l’Audiència pública tenim el concurs per a la neteja de les rieres per executar tot el mes 
d’abril, desbrossar totes les rieres i deixar-les adequades. En quant a cultura es refereix, doncs 
bé, les companyies de teatre estan en ple rendiment, tenim la programació continuada de 
l’Espiral, el grup Promúsica que va presentar “Miguel  Hernández del amor al dolor” de Lluís 
Arquer, i esmentar això perquè hi ha dues companyies que són el Cercle i el mateix Teatre 
Espiral, estan exportant les obres que estan fent aquí, Espiral n’ha fet més de 16 arreu de la 
província i El Cercle va presentar a la Sala Muntaner que és bastant important. Dir que a  la 
biblioteca Vall d’Or es va presentar l’altre dia, registrant un ple, el darrer llibre “El Espectro 
Solar” d’un veí d’aquí Valldoreix, el senyor Mario Satz. També vam celebrar el dia de la Dona, 
amb l’obra “Et vindré a tapar” de la Companyia Espai en construcció. 
 
COMERÇ.- Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i manifesta que des de l’àrea 
de comerç hem tingut diverses reunions amb tots els paradistes del mercat per implantar el Pla 
d’Emergències del mercat que ho demana la Generalitat de Catalunya. Al final s’ha quedat amb 
tots ells que el dia 21 es farà un simulacre al mercat amb tots els paradistes muntats a partir de 
les 8 del matí i el pla d’emergència es farà cap a les 9 del matí que és quan no hi ha gaire gent. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i manifesta que aquesta pla 
d’emergència també l’hem portat a terme en tot el Departament de Cultura, que també és molt 
important. 
 
PRESIDÈNCIA.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que hem fet una comprovació perquè 
com bé sabeu Gent per Valldoreix, va fer una recollida de firmes en contra de la centralitat i 
hem fet la comprovació, amb el resultat següent: van entrar 800 firmes, de les quals 482 són 
vàlides i 334 no són vàlides. Vol dir que un 58% d’aquestes firmes són de gent de Valldoreix i 
un 42% no ho són. També fer esment que el jutge ha arxivat la causa que hi havia 
d’espionatge o de possible espionatge del senyor Xavier Martorell a la senyora Montse Turu, per 
tant és un tema que ha quedat arxivat. Com era un tema que se’m vinculava directa o 



 
 

 
 

24 

indirectament a mi, doncs per això ho esmento ara. Moltes gràcies. 
 
 

14.- PRECS I PREGUNTES 

 
DENÚNCIA ASSETJAMENT.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que són diverses preguntes i algun comentari a fer. Que de la denúncia que va 
presentar un empleat de l’EMD per un presumpte tema d’acosament moral. Hem tingut accés a 
l’expedient tal com es va notificar i va autoritzar la persona afectada, i entenem que s’ha entrat 
en el tema de forma però no en el tema de fons. Aixeco la veu per a que se’m senti millor no 
per un tema de cridar. Entenem que amb l’anàlisi d’aquest expedient, o d’aquesta causa, s’ha 
entrat més en el tema de forma que no en el tema de fons. És a dir el tema de forma que 
denuncia un presumpte assetjament moral, però el tema de fons des del nostre punt de vista és 
un altre. I és que les competències que té atorgades aquest senyor, doncs no han estat 
respectades. I que hi ha hagut una sèrie de persones que han passat per sobre d’ell per fer una 
sèrie de gestions. Entenem que a banda de les conclusions que ens treuen en aquest informe 
que ha redactat la Secretària-interventora en aquest cas, i que trobem que anant a la qüestió 
de forma està molt ben fet. Amb el comentari que he fet no estic criticant en absolut l’informe 
que ha fet la Secretària. Únicament manifesto que no entra tant en la qüestió de fons i que tinc 
la confiança o l’esperança que per part de l’equip de govern, si s’hagi restablert la situació que 
hauria de ser teòricament. És a dir si tenim una sèrie de tècnics que tenen una sèrie de 
responsabilitats, que les tenen i estan aprovades pel ple, qualsevol qüestió que vulgui un polític 
estigui a la junta de govern o no, té que anar al tècnic i el tècnic ha d’anar, en ús d’aquelles 
competències que té atorgades, farà les gestions oportunes i de la mateixa manera qualsevol 
extern no pot passar per sobre del tècnic per fer qualsevol tipus de gestió. I en aquest cas 
m’estic referint que sigui necessari accedir a informació d’empreses que tinguin concessions o 
estiguin subcontractades per l’EMD. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que pel que fa a la denúncia 
d’assetjament presentada per un tècnic de la casa, vostè té una manera de veure-ho nosaltres 
una altra, pensem que hem obrat correctament tant en la forma com en el fons, sempre és bo 
contrastar totes les parts i el que si li puc dir, ja que dimecres vam tenir una paritària i vam 
acordar que com en aquesta casa no teníem un protocol d’actuació per aquestes coses, perquè 
mai ens havíem trobat, doncs hem redactat un protocol d’actuació, a la paritària es va fer un 
informe que vam quedar que com el van fer des dels representants dels treballadors, es 
traslladarà als serveis jurídics de l’EMD perquè amb el seu assessorament el puguin donar una 
forma més legal per possibles i futures actuacions. També teníem el servei de riscos laborals i el 
que hem fet ara és ampliar-lo que és una recomanació que ens van fer, la Secretària com vostè 
ha dit va fer un informe molt bo, i en aquell cas no va actuar com a Secretària-interventora sinó 
que va actuar com a instructora de l’expedient. Com li he dit hem fet un protocol també per fer 
els riscos psico-socials de cada treballador de la casa. I això ara està en marxa. De moment és 
així està en marxa i aquesta persona podrà utilitzar aquest servei.  
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Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ  i manifesta que no li ha contestat la 
pregunta que jo feia i és la qüestió de fons. La qüestió de fons és perquè aquest empleat ha 
presentat una denúncia de presumpte assetjament? Perquè ell considera que se li ha passat per 
sobre de les seves competències i jo vaig a aquest punt i és el que intentava manifestar i 
sembla ser que no ho he fet de forma adequada. Ho faré d’una forma més clara, procuraré ser 
més clar. Les queixes a les que fa referència, en concret de que s’està establint contacte i he 
posat l’exemple amb les empreses subcontractades per l’EMD o bé són concessionaris de l’EMD 
i que per tant, aquest senyor feia el tracte directament o rebia la informació d’ells directament, 
s’ha restablert aquesta comunicació directa d’aquest senyor i que qualsevol persona de la casa 
o extern, i persona de la casa també incloc vocals, estan demanant la informació a través 
d’aquesta persona? O be es continua amb la mateixa situació prèvia a la que es presentés la 
denúncia, passant per sobre de les competències d’aquest senyor o d’aquesta persona perdó, o 
anant-hi directament actuant de la mateixa manera. Per això parlo de la qüestió de fons que és 
el que ha originat aquesta denúncia.  
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que no li pot dir perquè va 
fer aquesta denúncia, aquesta instància o aquesta queixa perquè cada persona és susceptible 
de sentir-se d’alguna manera i d’actuar d’acord amb el que li arribi i amb el que pensi. Jo penso 
que s’està actuant be des de totes les vocalies i no tinc coneixement que s’estigui passant per 
sobre d’ell en aquest moment de cap àrea de les que ell porti. Tampoc m’afecta directament 
perquè no les porto jo directament però entenc que estem actuant sota llei i tal com podem 
actuar i no té perquè tenir cap queixa aquest senyor, aquest tècnic o aquesta persona de la 
nostra actuació.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que no s’estendrà massa 
perquè ja ho ha fet el senyor Canals, i tot i que no s’han posat d’acord però si que vol insistir en 
un tema i és en la persona assetjada. Llegint tot l’expedient que deu n’hi do, vaig veure que 
una de les reclamacions era que no se l’informava o no se li passava tota la informació que ell 
fins a un determinat moment havia tingut, per poder treballar en la seva feina. Més endavant, 
en una altra de les fulles el president li diu que donarà les ordres oportunes perquè aquesta 
informació li arribi. I jo pregunto si ja se li ha entregat tota aquesta informació? 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que si jo vaig dir que se li donés la informació i ja se li va 
dir al vocal en qüestió, si no ha dit el contrari, ja deu tenir la informació que ell demanava. No 
ho sap vostè? Doncs li demana! 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que ja li demanarà a ell, 
però que és una llàstima que no es pugui saber ara en aquest ple si ja la té o no.  
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que si jo vaig dir que em comprometia a que se li passés la 
informació, torno a repetir que li debia transmetre al vocal corresponent, i li devia dir passeu-li 
la informació a aquest senyor. Si ell reclama, o diu que no se li ha passat o que se l’ha obviat, o 
el motiu que sigui, doncs .... 
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Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i pregunta al vocal senyor Ribera si li ha 
passat la informació? 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que amb ell no se li ha negat mai la 
informació el que passa que hi ha prismes diferents i diferents òptiques i els punts d’opinió són 
diferents. Quan tens un operador com és Saiz Tour que tens una  interlocució amb aquestes 
persones que té designades, com és el senyor Manel Àlvarez, que és un interlocutor vàlid o el 
senyor Enrique Saiz que és el gerent, doncs evidentment hi ha informació que reps en comú, 
amb els serveis tècnics, amb la intervenció, hi ha documents que rebo jo perquè he donat 
l’ordre que de seguida me’ls passin a mi per poder gestionar en aquell moment, i escolti, venim 
a fer feina, i quan un fa feina potser s’equivoca en el resultat, en la forma o manera, decidint 
certes coses que se t’escapen o no tens visibilitat que puguin afectar a tercers. Aquest tècnic 
està a urbanisme, també està a mobilitat, també amb el transport públic, i per aquesta 
anècdota hi ha hagut això i per això sorprèn. Dit això, la informació que segueix rebent l’EMD, 
el que és transport públic ell ho rep, i la Imma ens ho pot dir, estem en converses juntament 
amb ell i la Imma, per parlar sobre tot això i per tant la relació segueix sent cordial com abans 
o tensa com abans en funció de l’òptica i el prisma que ho pugui o vulgui veure.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que li ha agradat la seva 
resposta però que no ha contestat a la seva pregunta. Aquesta persona necessita una 
determinada informació per fer una determinada tasca i en un moment donat no la tenia 
aquesta informació. Ja se li ha donat? 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que repeteix que ara rep tota la 
informació perquè seguim treballant en el tema i perquè nosaltres en cap cas se l’ha obviat. Per 
tant ell té la informació, no se l’ha apartat, en cap moment se l’ha relegat, se li han tret les 
competències... 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que ara està clar. Gràcies. 
 
 
 
GRAVACIONS SESSIONS PLENÀRIES.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I 
ÀLVAREZ i manifesta que vaig fer un escrit per veure si em podien fer entrega de les gravacions 
dels plens i la resposta que hem tingut m’ha deixat la veritat una mica sorprès, i ha estat que 
quan estigui acabada la web les trobaràs allà penjades, i no és el que estic demanant. Jo el que 
demano és que me les entreguin, no és veure-les publicades només, i això és un tema que ara 
ho estava mirant i és des del juliol que ho estic demanant. Tenen que valorar que potser 
darrera aquesta petició vull verificar una sèrie de manifestacions o intervencions que han fet al 
ple. No és una qüestió de desig de tenir un paper o un fitxer en format digital per mirar-me’l i 
dir què bonic ja el tinc. Demano que si us plau no entorpeixin la feina de l’oposició. Perquè això 
trobo que és entorpir la feina de l’oposició i és un fitxer que el tenen, no costa res donar-lo, 
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perquè sinó em pregunto que tenen alguna cosa a amagar? Doncs llavors entregui’l. 
 
Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que del tema dels àudios, posarem un 
servidor nou la setmana que ve, dedicat a penjar els àudios, i aleshores li cedirem quan la 
Secretària-interventora no tingui cap inconvenient. 
 
 Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que l’article 20 de la 
Constitució: són audiències públiques.  
 
REGISTRE D’ENTRADA.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta 
que pel que fa al registre d’entrada és la mateixa història. Jo vull fer un anàlisis de diferents 
punts. La resposta: vine i mira a veure qui registre vols... Ho vaig dir ben clar! Volia des del 
2011 fins el gener de 2015. Pues ara fins on vull doncs des del gener de 2011 fins el 19 de 
març del 2015. El format el tenen que és el que fan servir la persona que està fent, que es va 
contractar pel tema d’eines de control estratègic amb el senyor Gisbert, i s’ho estan mirant cada 
setmana, crec que ho estan fent. Aquesta informació me la van donar des de les persones que 
em van autoritzar que es podia parlar amb elles. No hi ha cap qüestió a amagar, si us plau 
facilitin la informació. 
 
Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que pel tema dels registres d’entrada, 
ens vam creuar diversos mails i li torno a dir que ha d’especificar el que vol, nosaltres no 
podem anar als nois d’atenció ciutadana i demanar-los perquè ens col·lapsa el servei, què 
concretament vol, tot és col·lapsar el servei d’atenció ciutadana. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que el que demana és un full 
d’excel i contestant a la pregunta que em van fer en el seu dia referit a que no m’ho podien 
donar per un tema de protecció de dades, no necessito que figuri el nom de la persona, ni el 
DNI, ni el seu telèfon. És a dir número de registre d’entrada, data, tema del que es tracta i 
penso que hi ha tres o quatre columnes més. És a dir la mateixa informació que estan fent 
servir vostès per fer el control de que els escrits arribin on tenen que arribar i es resolguin com 
es tenen que resoldre. Estic convençuts que vostès estan fent servir un nombre de columnes 
bastant resumit. No cal totes, si surten 400 no cal totes perquè l’hora que l’han entrat no em fa 
falta. Això també ho vaig explicar en un mail, és un full d’excel, us ho tornaré a enviar. La feina 
que porta és posar-se i que en menys de 10 minuts ho tenen fet. Perquè vostès ho estan fent 
totes les setmanes. 
 
Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que és cert però que ho fem setmana a 
setmana no tot de cop.  
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que el full excel es fa solet! 
No demano que vostè l’ompleni, és una aplicació que té incorporada el programa que 
actualment de registre d’entrada i això us ho puc garantir perquè ho vaig parlar amb la senyora 
Turu i em va dir que aquest procés ho dona el registre d’entrada i com vostès saben la 
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senyora Turu va ser presidenta de l’EMD uns quants anys i per tant aquest procediment també 
se’l coneix. No demano que hi hagi una feina manual que sigui molt laboriosa, és una qüestió 
de voluntat. 
 
Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que haurem de contrastar la informació 
perquè aquí ens diuen que és més laboriós. Ens ho mirarem i li donarem resposta. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que el mateix fitxer que li 
treuen a vostè, enlloc de posar d’una setmana a l’altra, posar de 1 de gener de 2011 fins el, ara 
no se si ho tenen per exercicis tancats o ho poden demanar per anys, en tot cas com a màxim 
ho hauran de treure 5 cops: d’1 de gener de 2011 al 31 de desembre, 2012, 2013, 2014 i el 
que queda de 2015. No és molta feina. La feina la fa l’ordinador. 
 
Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que es reitera, i li torna a dir que 
perquè no ve aquí i demana exactament el que vol per a què ho entenguin, perquè tot, és molt 
fàcil dir tot, però s’ha de concretar una mica el que vols. Treballa-ho una mica si us plau. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que cap problema, que la 
setmana vinent vindrà i demana que si us plau siguin informades les persones que estan a baix 
per poder donar-me aquest fitxer excel amb l’extensió i sense que em donin les dades que 
estan sota la protecció de dades. 
 
Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que ja ho parlaran. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que el que demano és la 
resposta, no que ho parlem. Des del 26 de gener que ho estic demanant, penso que s’ha parlat 
prou i ara cal actuar. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que s’adhereix a la petició 
que ha fet el senyor Canals del tema del registre d’entrada. Quan el senyor Canals vingui a 
preparar lo seu ja poden fer un duplicat perquè jo també el tinc demanat. Només això. 
 
PORTAL DE TRANSPARÈNCIA.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que en l’últim ple es va dir que hi havia una sèrie d’actes de plens que no estaven 
incorporades. Se’ls va informar verbalment es van llegir unes quantes i es va enviar un fitxer on 
figuraven totes les que no estaven incorporades. Crec que no costa molt, com s’ha estat fent 
fins ara, pujar aquelles actes. Avui hi serien.  
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que entenc que aquesta 
pregunta ha quedat també contestada dient que en una setmana estarà tot penjat. No sé si ho 
he entès malament. Tot el tema de les actes i els àudios.  
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AVINGUDA BAIXADOR.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta 
que ha sortit publicat que han arribat a un acord amb els veïns per treballar conjuntament de 
com s’urbanitzaria l’avinguda Baixador. Està molt bé escoltar els veïns i hi estic d’acord que se’ls 
escolti. Però per altra banda vostès mateixos van comunicar que volien fer una consulta popular 
de com volien que el veïnat de Valldoreix votés de com volia que fos la mobilitat. I des del meu 
punt de vista entrem en una contradicció. No farem una consulta popular? Doncs perquè arriba 
a un acord amb als veïns que diu que faran el que vosaltres voldreu. No! Escoltarem als veïns 
d’avinguda Baixador, doncs és clar que es farà, els hem d’escoltar! Però a avinguda Baixador no 
només passen els veïns que hi viuen. Tots els veïns de Valldoreix han de participar d’aquest 
tema. Llavors trobo que és prometre als veïns una qüestió que no es podrà complir. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que m’ha agradat molt el que ha 
dit de la participació ciutadana, perquè precisament un dels nostres arguments a la Rbla. del 
Jardí, al perquè no s’havia canviat, és que Rbla. del Jardí no és propietat dels veïns de Rbla. del 
Jardí sinó de tothom. Jo vaig més enrere, perquè quan vostè ha parlat de la mobilitat, nosaltres 
ens hem compromès a fer consulta ciutadana i realment pensem que no només és propietat 
dels veïns de Rbla. del Jardí, sinó de tothom que passa i de tot Valldoreix. I l’avinguda del 
Baixador també han fet una reunió, estem fent un grup de treball i una comissió, però nosaltres 
en cap moment hem dit que farem el que diguin els veïns sinó que hem dit que no farem el que 
no vulguin els veïns, que és diferent. O sigui que la participació ciutadana no és vinculant. La 
participació ciutadana és una manera de recollir propostes i de treballar conjuntament amb els 
veïns i arribar amb un acord del que es vol fer. No perquè ells vulguin fer quatre firetes, 
nosaltres farem quatre firetes, o els qui en aquell moment governin l’EMD. Jo crec molt en la 
participació ciutadana i estic contenta perquè a costat però tots els membres de l’equip de 
govern creuen en la participació ciutadana i no veiem una altra manera de governar i de fer 
política actualment que no passi per la participació. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que tots estem d’acord que 
cal escoltar-los perquè sinó ens trobem amb circumstàncies o situacions que ningú desitja. 
 
CRITERI MANTENIMENT DE CARRERS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I 
ÀLVAREZ i manifesta que agraeix molt la resposta que es va donar a l’escrit que vaig presentar 
el 26 de gener i que se’m respon que l’ordre d’actuació es fa en funció de les inspeccions diàries 
que fem tots els serveis de l’EMD, zelador, brigada, policia local, medi ambient i la mateixa 
persona que signa l’escrit, que en aquest cas és el president de l’EMD, i les reclamacions 
puntuals dels veïns, no existeix cap informe tècnic que especifiqui al respecte. Agraeixo molt 
aquest escrit que estableix quin és el criteri pel tema de la selecció del manteniment de carrers. 
Contrasta aquesta resposta o crida l’atenció que el mes de juliol quan vaig preguntar el mateix, 
i va dir que hi havia una sèrie d’informes tècnics que diuen quins carrers tenen que ser els que 
s’han de mantenir. Haig d’arribar a la conclusió senyor Puig, que al que vostè es referia en 
aquella ocasió, és el que recull en aquest cas, aquestes inspeccions diàries, a tot aquest recull 
d’informació que es tradueixen en decidir aquest o l’altre carrer, però no en un informe en 
concret, sinó fruit de tot aquest recull. Perfecte. 
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NOU PROGRAMA DE REGISTRE.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que pel que fa a aquest nou programa que s’està preparant pel registre d’entrada i 
sortides de l’EMD, pregunto quin cost tindrà, qui ho farà, quins criteris estan definits i ens 
agradaria des de l’oposició com a mínim participar-hi, amb quina finalitat? Doncs amb una 
sensibilitat que tenim tots, quan dic tots parlo sigui qui sigui el partit que estigui presidint o 
tingui la majoria –no la presidència- de l’EMD. Tots tenim la inquietud que no torni a produir-se 
situacions com les que es van produir mesos enrere.  
 
Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que pel que fa al programa nou de 
registre, encara no li puc dir res perquè estem molt a les basseroles d’aquest programa, tenim 
una primera reunió el 8 d’abril, i a partir d’aquí li diré per si vol fer aportacions, que cap 
problema. 
 
RECORREGUT ALTERNATIU DE L’AUTOBÚS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I 
ÀLVAREZ i pregunta quan es deixarà de fer el recorregut alternatiu, o aquest segon recorregut 
que fa una de les línies d’autobús. Ha sortit aquest comentari d’un tema de la reunió amb els 
veïns i m’agradaria que a la junta donessin aquesta explicació.  
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta pel que fa al recorregut alternatiu, ha 
preguntat que quan s’acabarà i jo li pregunto a quin recorregut es refereix, de quina línia.  
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que crec que hi ha una línia 
que està tenint unes 5 persones d’afluència al dia i que vostè mateix ha comentat que potser es 
deixava de prestar el servei. M’ha semblat entendre. 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que hi ha una línia que és la que es 
va modificar per donar resposta i/o solució a una demanda social que ens va aparèixer a l’inici 
del passat curs escolar. Nosaltres, evidentment, vam haver de fer ús dels recursos que teníem 
nosaltres pel que fa al transport públic. Vam prendre la determinació de fer servir una de les 
línies per passar per tot el territori. Aquesta línia, com hem dit abans, pretenem que recuperi la 
seva freqüència de pas, i això vol dir que per nosaltres, haurem de comprovar quina és la 
solució operacional més adequada, però de moment a data d’avui aquesta línia està modificada, 
i fins que no tinguem clar com s’ha d’implementar la solució, per nosaltres no és cap 
alternativa, és de facto una línia que està amb aquesta traça. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que potser no ha fet be la 
pregunta. Del que tinc entès en un principi aquesta ruta que s’havia establert per previsió, 
s’estava estudiant seriosament deixar de fer-la perquè no era rentable, a banda del caos que 
suposa pels veïns que veuen afectat que el recorregut de l’autobús era cada 40 minuts i ara no 
ho és, i no tant pels minuts sinó per un tema de si realment té utilitat aquest servei o no. 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que la informació de que aquesta 
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línia era deficitària, les fonts d’informació no sé d’on les treu, nosaltres no ho entenem així. 
Nosaltres no ho entenem així. Com a servei públic, si hem d’avaluar si és deficitària o no –que 
totes ho són, totes les línies que tenim són deficitàries-, i si fem extensiu aquest criteri a tots els 
serveis públics que tenim ja no sols nosaltres sinó també l’Ajuntament de Sant Cugat o 
qualsevol altra administració, ens quedaríem sense servei públic. Per tant aquest criteri que 
vostè diu tenir entès, no és el nostre.  
 
PUNT 6 DE L’ORDRE DEL DIA.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que s’ha deixat de fer una pregunta en el punt 6 de l’ordre del dia i que si pot ser se 
li contesti perquè pregunta fora de temps. De l’informe on donen compte de les inversions 
sostenibles executades durant l’any 2014, i fan referència a un informe que s’ha redactat, la 
pregunta és: per llei és obligatori fer aquest informe? És obligatori cada any fer aquest informe 
de les inversions sostenibles?  
 
PRESENTACIÓ DE L’APP.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta 
que per la presentació de l’APP què faran? M’ha sembla entendre que serà el dia 30, no? Es 
poden entendre dificultats tècniques en un tema que pot ser molt innovador per Valldoreix. 
Només ressaltar un punt que em va cridar l’atenció que van dir que seria accessible per 
versions 8.2 o 8.1. Ahir vaig provar de descarregar l’aplicació amb el meu mòbil i encara que jo 
disposo d’un Iphone 4, no puc descarregar l’APP. Vaig provar amb un Iphone 5 –dic Iphone 
perquè era els telèfons que tenia a l’abast en aquell moment, no per fer propaganda d’una 
marca. Està llavors actualitzat per a una versió 8.1 i quan el descarregues et diu que no es pot 
perquè no està actualitzat a la versió 8.2. És una informació que volia transmetre perquè es 
pugui mirar o que sigui una qüestió d’un problema potencial que pugui tenir l’aplicació. 
 
Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que pel que fa a l’App, jo tinc Iphone 4 
i puc fer-la servir, no tinc cap problema, i li recomano que s’actualitzi el programari perquè no 
el deu tenir actualitzat, no deu tenir la versió. Jo tinc amics que tenen l’Iphone 4 i els funciona 
bé, jo tinc amics que tenen l’Iphone 5 i també. Si vols ens ho mirem, cap problema.  
 
TRANSPORTS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta en quant a 
l’empresa de transports que estava interessada en assumir la concessió que actualment te Saiz 
Tour, en el ple anterior se’ns va dir que se’ns passaria la informació que s’havia anat generant 
des del primer moment. Fins ara hem rebut el contracte inicial de l’empresa Saiz Tour, reiterem 
aquesta petició i ens agradaria que ens poguessin informar de com està la situació hores d’ara.  
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que pel que fa al canvi d’operador, 
encara no ho tenim tancat tot i que hi estem treballant i intentant que en breu es pugui 
presentar en un ple extraordinari a poder ser, aquest canvi d’operador com la implementació de 
la solució que parlàvem ara fa un moment. Que tot estigui ben lligat en aquest sentit. Per tant 
encara no li puc donar cap conclusió al tema. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta en quant al canvi de 
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concessionari, he llegit literalment de l’acta que s’ha aprovat avui que diu: “contesta el senyor 
Joan Ribera i Martínez i manifesta que li passarem tota la informació que s’ha anat generant” 
per a que des del primer moment aquesta va ser la pregunta que des del departament 
d’intervenció ens van fer. Insisteixo que la única informació que he rebut ha estat el contracte 
de Saiz Tour, no tinc cap paper més. És a dir no se cap a on van els trets i vostè la resposta 
que em dóna és que quan estigui tot resolt farem un ple extraordinari. No és aquesta la 
pregunta senyor Ribera, i no és aquesta la resposta que vull. Jo respecto el que em diu i que hi 
hagi un ple extraordinari però jo demano informació per saber on estem, i tenir la 
documentació, per poder fer jo també la meva valoració i no trobar-m’ho dit i fet.  
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que la informació que té vostè i que 
se li brinda és la que vostè pot demanar quan vostè vulgui, i la que s’està gestant en 
negociació, permetrà que això quedi i que per tant no es pugui transmetre i quedi en la 
negociació entre nosaltres i l’operador. Hi ha dos operadors interessats, l’operador nostre que 
està també interessat en la cessió, també la voluntat nostre de poder resoldre la problemàtica 
vinguda amb el tema del transport escolar, per tant, tota aquella informació que vostè cregui 
que li podem donar, només cal que la demani. La que no podem donar perquè creiem que ara 
no li podem donar doncs ja se li donarà en el seu moment i evidentment abans del ple hi haurà 
la junta de portaveus i podrem explicar-li.  
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que tornem al mateix, te 
n’enteraràs quan estigui tot fet. I quan estem parlant d’una concessió i vostè ho comentava, 
Saiz Tour, en el seu dia es va criticar molt perquè la tenia per 50 anys si mal no recordo, 
després es va fer una modificació que la tingués 100 anys, ara canviem de concessionari, i s’ho 
estan agafant com que la decisió la prenc jo i que els demés ja s’ho trobaran fet. Això és deixar 
a banda i a l’oposició se la te que mantenir informada abans que es produeixin els fets 
consumats i això és al que es va comprometre vostè. No digui que puc anar a demanar la 
informació perquè no la puc demanar. Jo puc fer una pregunta i la resposta la tindré per part 
de la persona a qui vagi, presenta un escrit i el passes per registre d’entrada. I per a mi té 
tanta validesa un paper pel registre d’entrada com una petició i un compromís de qualsevol 
membre de la Junta de govern que arribi en un acte públic. Se t’entregarà una informació i per 
a mi això és tant vàlid com si m’escriuen una carta amb número de registre de sortida. El que 
estic demanant és que em doni la informació, no que em respongui que quan estigui fet 
t’informaré! No posin traves a la feina de l’oposició si us plau! Jo puc entendre, tots tenim un 
compromís de confidencialitat senyor Ribera, tots el tenim; però una cosa és el compromís de 
confidencialitat i l’altre és negar la informació. I és el que estan fent i ja no és un fet sinó uns 
quants. Si us plau deixin fer la feina! 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que no afegirà res més, tan sols és 
grat veure que s’hi posa a treballar, però també podria haver començat abans. Les propostes 
d’acció de govern que nosaltres tenim o concretament jo des de la meva vocalia, que jo tinc 
damunt la taula del seu partit, o per part seva, a data d’avui, no en tinc cap. reclamació 
d’informació, si que en tinc. La gestió l’estem intentant portar nosaltres amb els serveis 
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tècnics, intervenció, assessorament jurídic extern i el criteri polític nostre com a govern. Be, em 
sembla molt interessant que ara, concretament ara, es vulgui saber –i això pot tenir una lectura 
molt electoralista-, quan vostè deia abans, compte amb la capa de rodament perquè això pot 
semblar.... Posar-se a treballar ara em sembla molt bé però, tot i que ho agraïm, tot aquest 
afany de tenir tota la documentació ara, i recriminar-nos de no donar-li, doncs també hauria 
pogut ser abans i ser molt més productiu. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que li sorprèn que el senyor 
Ribera li digui això. No perquè sigui jo una persona especial, penso que durant tres anys i mig 
han tingut una cordialitat, gairebé quatre anys, excepcional, i quan he demanat una informació 
ho he demanat prou correctament. I únicament ha estat en el mes de gener que em vaig veure 
obligat a fer-ho per registre d’entrada perquè trobava que el tracte no era fluid. Que em digui 
que em poso ara a treballar, miri, jo recordo que potser vostè no ha entès què és l’oposició. Els 
que han de treballar són vostès i nosaltres mirem el que fan vostès. Si tenim algun suggeriment 
a fer i s’han fet uns quants però que potser no han estat escoltats, però la nostra feina és veure 
que el que estan fent, ho estant fent bé, i sinó li encoratjo a que agafi les actes des que va 
entrar en aquesta casa i se les llegeixi senceres, perquè quan he tingut alguna cosa a dir ho he 
dit. Però no em digui que em poso a treballar ara. 
 
CONTRACTE DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS 
I ÀLVAREZ i manifesta que hi ha contractada una persona de participació ciutadana que se li 
acaba el contracte ara. Si estem parlant que hi haurà un tema que es farà una consulta 
participativa amb els ciutadans, això és un avís que farem una renovació d’aquest contracte? 
Perquè llavors hauria de pensar en mirar un altre tipus de contracte perquè aquesta persona els 
temes de participació ciutadana els ha portat molt bé i no tinc cap queixa, però pel tipus de 
quantitat hauria de sortir jurídicament per un altre tipus de licitació, crec. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que nosaltres tot el que tenim, 
tant el de participació com qualsevol altra, és pensant que al maig hi ha unes eleccions i que al 
juny hi haurà un nou govern i que aquest nou govern farà i decidirà el que cregui convenient, i 
es farà el que es pugui fer dins del que marca la llei. Per això tenim una Secretària-interventora 
que fa molt bé la seva feina i li asseguro que no deixarà fer cap contracte que no es pugui fer o 
qualsevol cosa que no sigui transparent. I tant de bo siguem nosaltres, eh! 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 22.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 
 


