
 

 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 

CELEBRAT EL CATORZE DE MAIG DE DOS MIL QUINZE. 

 

A Valldoreix, el dia catorze de maig 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 20.00 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 extraordinària, 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 19 DE 

MARÇ DE 2015. 

 

Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari 

del dia 19 de març 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 19 de març de 2015. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 

manifesta que vol fer dos suggeriments que no ha tingut temps de comunicar amb temps a 

secretaria. A la pàgina 25 hi ha una intervenció de la senyora Carme Babiloni, hi ha una 

equivocació en la transcripció i m’agradaria que es revises on diu: de un ni do, i ha de dir “deu 

n’hi do”. A la pàgina 25, ja enviaré el fitxer per correu on està marcat. I després n’hi ha una 

altra, a la pàgina 33, una intervenció meva, al quart paràgraf, a la part final, que hi falta a la 

cinquena línia: “que el tracte no era fluid”. El perquè de la meva abstenció és que porto des del 

mes de juliol de 2014, demanant que entreguin i pengin a la web de l’EMD de Valldoreix, les 

gravacions dels plens, i per poder també contrastar, que realment, sense dubtar de la feina de 

la persona que fa la transcripció, en ocasions hi pot haver que hi hagi alguna petita 

equivocació. I també donada la intervenció que va fer la senyor Babiloni, en ple anterior, dient 
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que havia observat que faltava alguna cosa, em va crear la incertesa de si es produïa algun 

problema amb la transcripció i per aquesta raó m’abstindré. I perquè no he trobat les 

gravacions que porto tant de temps, penjades a la web, tant de Valldoreix com a la web de 

transparència en que si s’intenta entrar, aquesta tarda he fet la prova abans de venir al ple, per 

veure si es pot accedir o be a les actes i no hi ha manera, surt error. Comprovaré a veure si ho 

sé trobar on està però a banda de les actes, dóna error. 

 

VOTACIÓ.- S’aprova introduint les dues esmenes presentades pel senyor Canals, 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. 

 

No es presenten mocions ni propostes al ple. 

 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 

6.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2015 FINS AL 30 D’ABRIL 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 març de 2015 fins a 30 d’abril de 2015: 

 

- Decret núm. 162/2015, de data 4 de març, pel que es resol adjudicar el contracte menor 

consistent en la redacció del projecte executiu de pas de gas propà a gas natural i 

calefacció de l’escola Jaume Ferran i Clua, a l’enginyer tècnic industrial SR. ALFONSO 

GARCÍA LÓPEZ, pel preu de 6.800,00€ més IVA.  

- Decret núm. 164/2015, de data 5 de març, pel que es resol adjudicar el contracte de 

servei de vigilància dels patis de l’Escola Ferran i Clua, a l’empresa DOBLE VIA SERVEIS 

SOCIOEDUCATIUS SCCL, pel preu de 7.200,00€ anuals pel termini de dos anys 

prorrogables any a any fins a un màxim de 2 anys (sent la durada màxima del contracte 

inclòs el període de pròrroga de quatre anys). 

- Decret núm. 171/2015, de data 27 de març, pel que es resol adjudicar el contracte 

menor consistent en les obres d’adequació de part de les finestres del CEIP Jaume 
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Ferran i Clua, a l’empresa VIDRES SURIA, SL, pel preu de 7.325,49€ més IVA. 

- Decret núm. 272/15, de data 15 d’abril, pel que es resol adjudicar el contracte de servei 

de neteja dels edificis públics de l’EMD de Valldoreix, a l’empresa EXTERNALIA FACILITY 

SERVICES, pel preu de 133.000,00 euros anuals més IVA, pel termini de dos anys 

prorrogables un any més (sent la durada màxima del contracte inclòs el període de 

prorroga de tres anys). 

- Decret núm. 291/2015, de data 20 d’abril, pel que es resol adjudicar el contracte de 

serveis consistent en la neteja de les rieres de Valldoreix, a l’empresa FORESAB, pel preu 

de 7.257,25€ més IVA, per una durada del 15 d’abril al 15 de maig de 2015. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 

manifesta que és preguntar si aquest decret d’adjudicació del contracte que puja 133.000€, van 

comentar que a lo millor que la persona que havia estat l’adjudicatari presentava escrit 

renunciant. S’ha produït aquest fet? 

 

Contesta el PRESIDENT i manifesta que no ha renunciat formalment. 

 

Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que ha renunciat de paraula però 

per escrit no ho ha fet. Si no el presenta ho resoldrem nosaltres perquè no ha vingut a portar ni 

l’aval ni res de tot això ni a firmar el contracte. Va venir a una reunió i li vam dir que presentés 

l’escrit de renuncia però encara no està presentat i és un tema que hem de resoldre. 

 

Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que encara que no hagi presentat l’escrit, com no ha 

presentat els avals, poca cosa podem fer.   

 

Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que es resolt i s’ha de treure de 

nou a licitació. 

 

Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que treure’l de nou suposarà 

un nou estudi un nou plantejament econòmic respecte aquí tornar a concursar i mentrestant hi 

ha una pròrroga forçosa de l’anterior concessionari. És correcte? 

 

4.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI MUNICIPAL A 31-12-14. 

 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que ha estat formulat per la 

Presidència de la Junta de Veïns la Rectificació de l'Inventari General de l’ EMD de Valldoreix, 

tancat a la data del 31 de desembre de 2014. 
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De conformitat amb els articles 100 a 118 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d'octubre, pel 

qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, es proposa al Ple de la 

Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR la següent rectificació de l'Inventari General de Béns, Drets i Obligacions 

d’aquesta EMD de Valldoreix a 31 de desembre de 2014: 

 

RECTIFICACIONS INVENTARI A 31 DE DESEMBRE DE 2014 

 

EPÍGRAF PRIMER. BÉNS DE DOMINI PÚBLIC. 

 

SUBEPÍGRAF 1.1 – BÉNS D’ÚS PÚBLIC 

 

A) Secció I a): Parcs i Jardins. Places i vials urbans: Augmentar el valor d’aquesta secció 

amb inclusió de: la construcció de ponts peatonals amb un valor de 110.193,31€; marquesines 

pel bus amb un valor de 57.995,06€; diversos projectes amb un valor de 41.377,58€; 

Subministrament i col·locació escollera Torrent Nonell amb un valor de 12.354,08€; Inversions 

en enllumenat públic amb un valor de 4.502,85€; Senyalització via pública amb un valor de 

46.793,16€; col·lectors i canonades per valor de 31.075,77€) 

 

El valor de la secció passa a ser 11.429.518,33€. 

 

B) Secció I c): Zones verdes i zones forestals:  

 

Primer.- Incrementar el valor de la construcció coneguda com a “Castell de Canals” amb les 

següents inversions: per aixecament topogràfic per valor de 629,20€ i per Projecte arquitectònic 

bàsic d’arranjament de l’espai exterior per valor de 2.000,00€. 

El valor passa a ser 185.634,34€ 

 

Segon.- Donar d’alta les següents zones verdes: 

 

27.- ZONA VERDA EN SÒL URBANITZABLE NO DELIMITAT SITUADA AL PASSEIG DE 

LA OROPÉNDOLA. Porció de terreny edificables situat en el terme municipal de Sant Cugat del 

Vallès, Parròquia de Valldoreix, amb front al Passeig de la Oropéndola, de dos mil set-cents 

seixanta-cinc metres cinquanta-cinc decímetres quadrats, equivalents a setanta-tres mil cent 

noranta-vuit pams cinquanta-set decímetres de pam, també quadrats, CONFRONTA: pel seu 
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front, Nord, amb l’indicat passeig; per la dreta entrant, Oest, en una línia de quaranta metres 

setanta centímetres amb J. Batllori; per darrera, Sud, en una extensió de quaranta-quatre 

metres, en part amb els senyors Vaqué i Freijó; i en part, amb D. Canals; i per l’esquerre, Est, 

amb un passatge. 

Inscrita al Registre de la Propietat núm. 2 de Sant Cugat del Vallès, al Tom 1593, llibre 824 de 

Sant Cugat del Vallès, finca 5215, foli 173. 

 

Aquest terreny pertany a l’EMD de Valldoreix per expropiació a l’empresa Caldepera, S.L y 

Sociedad en Comandita, segons Acta de pagament i ocupació de data 25 d’abril de 2014. 

Qualificació urbanística: zona verda en sòl urbanitzable no delimitat:  Valorat en 

22.459,38€- 

 

28.- DRET DE CESSIÓ DE LES AIGÜES SUPERFICIALS I SUBTERRÀNIES, EXISTENTS 

A LA FINCA 5215 

Dret de cessió de totes les aigües vistes i subterrànies existents a la finca núm. 5215 inscrita al 

Registre de la Propietat núm. 2 de Sant Cugat del Vallès, així com el dret d’il·luminar-es i 

buscar-les. 

 

Aquest dret pertany a l’EMD de Valldoreix per expropiació a l’empresa Immobiliaria Sans 

Barcelona, segons Acta de pagament i ocupació de data 25 d’abril de 2014. 

Valorat en 865,69€- 

 

29.- ZONA VERDA CONEGUDA COM A “PARC DEL CAP”. Porció de terreny destinada a 

zona verda de 2.528 m2, a segregar de la major finca de propietat de l’Ajuntament de Sant 

Cugat del Vallès. Descripció de la major finca: URBANA, porció de terreny destinada a zona 

verda, identificada com FINCA núm. 11, sita a la Unitat d’Actuació 6 del Pla Especial del Túnel 

de Sant Cebrià, del terme municipal de Sant Cugat de superfície, set-mil sis cents vuitanta 

quatre metros vint decímetres quadrats. LLINDA, al Nord amb el carrer Cervantes; al Sud, amb 

la Plaça de Can Cadena; al Est, part amb la parcel·la núm. 10 destinada a equipaments de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i part amb el Camí de Can Majó; i al Oest amb el Passeig 

de Olabarria. 

 

Consta inscrita en el Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, al Tom 1878, Llibre 992, 

foli 179, finca 40.395. Es correspon al número de bé 588 de l’Inventari de Béns Municipal i té la 

naturalesa de domini públic adscrit a ús públic Referència cadastral: 2103401DF2920C0001DJ. 

 

Pendent de cessió per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès a l’EMD de Valldoreix en 



 
 

 
 

6 

virtut del Conveni Urbanístic signat per aquestes administracions a data 27 de novembre de 

2013. 

Qualificació urbanística: zona verda en sòl urbanitzable no delimitat:  Valorat en 

33.209,48€- 

 

La valoració total secció de zones verdes i zones forestals passa a ser 4.513.390,62€  

 

SUBEPÍGRAF 1.2 – BÉNS DE SERVEI PÚBLIC 

 

A) Secció 1.2 a): Immobles:  

 

Primer.- Incrementar el valor de la Seu de l’Escola Jaume Ferran i Clua amb les següents 

inversions: millores en finestres de 19.565,97€; millores en la cuina Escola de 4.737,95€; 

construcció col·lector 37.890,03€. 

El valor de la Seu de l’Escola Jaume Ferran i Clua passa a ser 701.246,24€. 

 

Segon.- Incrementar el valor de la Finca de Can Monmany amb les següents inversions: 

rehabilitació de la coberta de 129.100,90€ i prospeccions pou de 6.473,50€. 

El valor de la Finca de Can Monmany passa a ser 420.439,80€   

 

La valoració total secció immobles i terrenys passa a ser 14.192.266,24€. 

 

B) Secció 1.2 c): Mobles: 

 

Primer.- Incrementar el valor de la Secció I: Vehicles i maquinàries per la compra d’una 

maquina escombradora i aspiradora Ros Roca City 500 per 153.488,50. 

La valoració total de la Secció I: Vehicles i maquinàries passa a ser de 343.553,50€. 

 

Segon.- Incrementar el valor de la Secció V: Nau Brigada d’Obres, Serveis i Arxiu per la 

compra de Electrodomèstics cuina per 501,64€; Obres cuina  per 198,63€ i Llums de Nadal 

18.911,72€. 

La Valoració total de la Secció V: Nau Brigada d’Obres, Serveis i Arxiu passa a ser de 

73.389,99€. 

 

Tercer.- Incrementar el valor de la Secció VII: Béns mobles escola Jaume Ferran Clua per 

Instal·lació altaveus per 2.729,28€; Ordinadors aules parvulari per 2.711,61€; Equipament 

informàtic per 253,89€ 
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La Valoració total de la Secció VII: Béns mobles escola Jaume Ferran Clua passa a ser 

220.017,22€. 

 

Quart.- Afegir la Secció IX. Béns Immaterials, que queda de la següent manera: 

 

Secció IX. Béns Immaterials 

 

Software web corporativa ………………………………………………………6.739,70.- 

Software web transparència App .……………………………….....………7.126,90.- 

Software web App senyalització per dispositiu mòbil .……….….....16.262,40.- 

 

Total inversió béns Immaterials  ....................................30.129,00.- 

 

EPÍGRAF TERCER. BÉNS PATIMONIALS. 

 

3.1 Immobles 

 

Primer.- Corregir la qualificació urbanística del Solar Mas Fuster establint zona 20.b. 

 

SEGON.- De conformitat amb l'article 105.3 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d'octubre, 

pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, remetre al 

Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya una còpia de l'abans dit Inventari, 

autoritzada per la Secretària de la Corporació i amb el vist i plau del President de l'EMD. 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta 

que vol fer una matisació sobre el penúltim punt, secció 9, béns immaterials, parla del software 

web corporativa i software web transparència, i després posa software web i software web; 

entenc que aquí falta i es refereixen a la web App. Entenc que s’hauria d’afegir i posar que és 

web App a aquests dos últims. 

Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta al senyor Gavaldà que estan 

d’acord amb aquest inventari ja que quadra amb la comptabilitat però hem de matisar que 

l’increment de 6.473€ al valor immobilitzat de la finca del Monmany, import de la prospecció per 

fer un pou per trobar aigua, gestió que no va tenir èxit, creiem que no és cap inversió sinó una 

despesa. Només volem que quedi així. Gràcies 

 

Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que això ho van parlar 
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a la junta, però li ho recordo, i és que quan ho vam incorporar per modificació pressupostària, ho 

vam fer per capítol 6 d’inversions, i un cop tancat en el pressupost és complicat fer modificacions 

perquè ja està tancat el pressupost. Llavors en surt en l’inventari a capítol 6 d’inversió. Si en 

algun moment es troba aigua podrem dir que la inversió de fer el pou se li sumarà aquesta 

despesa. És més una errada de concepte. 

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

 

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE REPARAMENTS DE LA SECRETÀRIA-

INTERVENTORA ALS EFECTES DE L’ARTICLE 218 DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT 

REFÓS DE LA LLEI DE LES HISENDES LOCALS, APROVAT PER LA LLEI 27/2013, DE 

27 DE DESEMBRE, DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ 

PÚBLICA. 

 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que l’article 218 de la 

Modificació del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, aprovat per la llei 27/2013, de 

racionalització i sostenibilitat de l’Administració Pública, estableix que l’òrgan interventora 

elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel President de l’Entitat contràries als 

reparaments efectuats. 

 

PRIMER- Es dóna compte al Ple del següent informe emès per la secretària-interventora, de 

data 7 de maig de 2015: 

 

“En l’exercici de l’any 2014, des de la secretaria intervenció s’han fet els següents reparaments: 

 

1.- Al pagament del complement personal no absorbible que cobren alguns treballadors que 

formen part del personal laboral. Consta en l’expedient informe de la Secretària-Interventora, 

de data 19 de juny de 2013, i  informe de l’advocat laboralista Lluís Blasi de data 18 de juny de 

2013. 

 

2.- Al pagament de les factures de les següents empreses per estar el contracte caducat: 

 

Empresa Citellum, del servei de manteniment de l’Enllumenat públic. En quant aquest contracte, 

en data 14 de març de 2014 es va licitar i contractar de nou, per dos anys, prorrogable a dos 

anys més. Per tant, actualment aquest reparament està solucionat. 
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Empresa Jardiners, S.L, del servei de manteniment de la jardineria. En quant aquest contracte, 

en data 1 de gener de 2015 es va iniciar un nou contracte de jardineria, prèvia licitació, pel 

termini de dos anys, prorrogable a un any més . Per tant, actualment aquest reparament està 

solucionat. 

 

Empresa Sorea, del servei de manteniment del clavegueram. En quant al contracte de 

manteniment del clavegueram, actualment aquest contracte s’ha licitat de nou, i en data 19 de 

gener de 2015 es va signar un nou contracte per tres anys, prorrogable a tres anys més. Per 

tant, actualment està solucionat aquest reparament. “ 

 

 

SEGON.-  Es dóna compte de que el President de l’Entitat presenta el següent informe 

justificatiu de la seva actuació: 

 

 

- En quant als contractes de manteniment d’enllumenat públic, manteniment de la 

jardineria i manteniment del clavegueram, tal com consta en l’informe de la Secretària-

Interventora, actualment aquest reparament està solucionat, amb la signatura de nous 

contractes. 

-  En quant al complement no absorbible que perceben alguns treballadors laborals, 

s’aporta la següent documentació justificativa del perquè es manté aquest complement: 

 

- Informe de l’empresa Estretègia Local de data 24 de juliol de 2012, a la que se li va 

demanar un informe sobre les retribucions del personal laboral i funcionari de l’EMD de 

Valldoreix, conclou: 

 

“Sobre l’estructura retributiva del personal laboral, es detecta una molt deficient 

estructuració des del punt de vista tècnic de gestió del personal i també des del punt de 

vista organitzatiu, però en canvi no existeix al nostre entendre cap problema des del punt de 

vista de legalitat......” 

 

- Dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de data 14 de març de 2013, número de 

dictamen 111/13, de revisió d’ofici de l’acord regulador de les condicions de treball 

comunes del personal al servei de l’Ajuntament d’Esparreguera, en el que declara la 

nul·litat de ple dret respecte una gratificació per antiguitat en relació als funcionaris, i no 

en canvi en relació als laborals. 
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TERCER.- INFORMAR d’aquests reparaments, així com de les justificacions del President, en 

l’enviament del Compte General del Pressupost any 2014 a la Sindicatura de Comptes de la 

Generalitat de Catalunya. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 

manifesta que entenc que en l’article 218 de la Modificació del Text Refós de la Llei de les 

Hisendes Locals, aprovat per la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

Pública, no entren els reparaments que van exposar la Secretària-interventora sobre el 

contracte urbanístic que es va signar entre Valldoreix i Sant Cugat el mes de novembre de 

2013. Li he fet aquesta pregunta a la Secretària, en principi ja m’havia comentat que si, però 

volia la ratificació sobre aquest aspecte si us plau. 

 

Contesta la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que aquest article són els reparaments 

que fa la intervenció sobre els pagaments que es fan. El que el senyor Canals es refereix, 

suposo que és el meu informe en el conveni de les zones verdes, que això no és un reparament 

segons l’article 218.  

 

  

6.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST ANY 2014. 

 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que en data 18 de març de 

2015, la Comissió Especial de Comptes va informar favorablement el Compte General del 

Pressupost d’aquesta corporació corresponent a l’exercici de l’ any 2014, i el mateix ha estat 

exposat al públic durant el període de quinze dies i vuit dies més, mitjançant edicte publicat en 

el Butlletí Oficial de la província de data 30 de març de 2015, sense que s'hagi formulat cap 

tipus de reclamació. 

 

Vist que aquesta Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l'esmentat Compte 

general, en sessió del dia 8 de maig de 2015. 

 

Vist que el Compte s’ha de sotmetre a la Junta de Veïns, per a que sigui aprovat abans de l’1 

d'octubre de 2015. 

 

Considerant el preceptes continguts en els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 

de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la 

Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions 
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concordants en relació amb la tramitació i el contingut. 

 

Aquesta Presidència proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR definitivament el Compte General d'aquesta EMD corresponent a 

l'exercici de 2014. 

 

SEGON.- REMETRE el contingut de l'acord, juntament amb tota la documentació a la 

Sindicatura de Comptes. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i 

manifesta que al igual que l’inventari, certament les comptes generals estan d’acord en els 

pressupostos, i per tant votarem afirmativament. Però volem que consti i que quedi ben clar 

que hem estat en desacord des d’un principi amb les despeses i finalitat d’algunes partides 

pressupostàries. Només que quedi constància. 

 

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 

 

 

7.- APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DEL CONTRACTE DE PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 

TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS EN AUTOBÚS, EN LA MODALITAT DE CONCESSIÓ 

ADMINISTRATIVA, A LA UTE FORMADA PER MARFINA BUS, S.A I SOLER Y SAURET, 

S.A. 

 

Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa els Antecedents.- 

 

Primer.- En data 9 de març de 2015, l’empresa Autotransportes Saiz Tour, S.A, com a 

concessionària del servei públic de transport urbà de viatgers en autobús de Valldoreix, en la 

modalitat de concessió administrativa, va presentar conjuntament amb l’empresa MARFINA 

BUS, S.A i l’empresa SOLER I  SUARET, S.A una petició sol·licitant l’autorització perquè 

Autotransportes Saiz Tour, S.A cedeixi els drets i obligacions dimanants de la concessió de 

transport de Valldoreix a una UTE que es constituirà amb les empreses MARFINA BUS, S.A I 

SOLER I SAURET, S.A. A aquesta petició s’hi adjuntava documentació de la solvència tècnica i 

econòmica de les dues empreses que sol·liciten la cessió, així com una memòria acreditativa de 

la capacitat per a dur a terme el servei. 

 

Segon.- Per Decret núm. 213/2015 de Presidència d’aquesta EMD de Valldoreix, de 
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data 19 de març de 2015, es va resoldre requerir a les empreses MARFINA BUS, S.A i SOLER I 

SAURET, S.A, que en el termini màxim de quinze dies, esmenessin la següent documentació 

presentada, en base a l’informe del cap d’urbanisme i mobilitat de data 17 de març de 2015 i en 

base a l’informe de la secretària-interventora de data 19 de març de 2015: 

 

1. En relació al personal directe: 

 

a. Cal indicar el nombre actual de contractes laborals vigents de personal conductor-

perceptor, amb el nom de l’empleat. En el cas que el nou concessionari no se 

subrogui en la totalitat dels contractes perquè alguns es mantinguin en l’empresa 

SAIZ TOUR, caldrà indicar aquesta circumstància. 

 

b. El nombre mínim de personal directe és de 10 conductors-perceptors. En el cas que 

el personal procedent de SAIZ TOUR no arribi a aquest nombre, cal manifestar el 

compromís de contractació del nombre de personal directe necessari per a cobrir el 

servei. 

 

2. En relació a l’actual parc de vehicles: 

 

a.  Cal indicar el termini en que es faran els canvis de motor i la resta de reparacions 

pendents indicades en l’apartat B.3.1, sense increment del cost del servei. 

 

b. També cal fer constar que la posada a disposició de dos vehicles més de substitució, 

per a respondre a possibles incidències excepcionals, no suposarà un increment en el 

cost d’explotació. 

 

3. En relació a l’assegurança de vehicles i viatgers, la proposta de canvi de companyia no 

haurà de repercutir en l’actual cost de les assegurances. 

 

4. La situació de les cotxeres a la Carretera Laureà Miró, 426, de Sant Feliu del Llobregat, 

suposa una distància de 34,1 km auxiliars, i un total d’1,25 hores auxiliars, per vehicle i 

dia (0,75 hores de desplaçament i 30 minuts per prendre i deixar el servei). Caldrà 

modificar, per tant, el quadres 3 i 4 del Plec de condicions tècniques. 

 

5. SAIZ TOUR hauria de cedir els equips SAE amb les dades actualitzades i correcte estat 

de funcionament. En cas contrari, la nova empresa concessionària haurà d’assumir el 

compromís d’actualitzar les dades i garantir el correcte funcionament de la 
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totalitat del  sistema en el termini màxim d’un mes. 

 

6. En relació a l’avaluació de la satisfacció dels clients, cal indicar la freqüència mínima. 

 

7. En relació a les millores en l’explotació del servei, cal esmentar que la reducció de la 

distància de les cotxeres, suposa una millora en els costos d’explotació al reduir els 

kilòmetres i les hores auxiliars. 

 

8. En quant a la UTE: 

 

a) S’ha d’establir la duració de la UTE que ha de ser pel termini que falta per a la 

finalització del contracte. Aquest termini és de 39 anys i escaig, i essent  inferior a 50 

anys la llei ho permet per tractar-se d’una explotació d’un servei públic. 

b) S’ha de nomenar un Gerent únic de la Unión Temporal, amb poders suficients de tots 

i cada un dels seus membres per exercitar els drets i contreure les obligacions. 

c) S’ha de presentar la memòria o programa , que expressi l’objecte de l’Unió, amb 

determinació de les activitats i mitjans per a la seva realització. 

d) Establir el percentatge de participació de cada empresa en la UTE. 

 

9. Que l’empresa MARFINA BUS, S.A aporti pòlissa de responsabilitat civil a nom de 

MARFINA BUS, S.A 

 

Tercer.- En data 30 de març de 2015, les empreses MARFINA BUS, S.A i SOLER Y SAURET, S.A 

varen presentar un escrit esmenant les deficiències que s’indicaven en el Decret núm 213/2015 

de Presidència de l’EMD.  

 

Quart.-  Analitzades les esmenes presentades per les empreses MARFINA BUS, S.A i SOLER Y 

SAURET, S.A Per Decret 322/15 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 28 d’abril de 

2015 es va resoldre requerir a les empreses MARFINA BUS, S.A i SOLER Y SAURET,S.A, que en 

el termini màxim de 3 dies hàbils, esmenin les deficiències que tot seguit s’indiquen: 

 

1. En relació al personal directe: 

 

a. Cal especificar els contractes laborals de personal conductor que es mantindran 

vigents en l’empresa AUTO TRANSPORTES SAIZ TOUR, S.A. (José Antonio Poveda 

García, Rafael Llamas Guerrero, Sergio Torres Paiz). 
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b. El nombre mínim de personal directe és de 10 conductors-perceptors. Cal que la 

memòria especifiqui que es contractaran 3 conductors més per completar la plantilla 

de personal directe. 

 

2. La situació de les cotxeres a la Carretera Laureà Miró, 426, de Sant Feliu del Llobregat, 

suposa una distància de 34,1 km auxiliars, i un total d’1,25 hores auxiliars, per vehicle i dia 

(0,75 hores de desplaçament i 30 minuts per prendre i deixar el servei). Caldrà modificar, per 

tant, el quadres 3 i 4 del Plec de condicions tècniques. Aquesta modificació s’ha d’entendre 

com una millora en la prestació del servei degut a la reducció de la distància entre les cotxeres 

i la parada d’origen-final. 

 

3. Cal esmenar l’apartat B.6 “Explotació del servei” de la Memòria tècnica, fent constar que 

la clàusula 6 del Plec estableix que  l’EMDV podrà modificar, per raons d’interès públic, les 

característiques del servei contractat. Així mateix, dites modificacions no comportaran cap 

indemnització al contractista per raó de la disminució del  benefici, el qual s’aplicarà d’acord 

amb la condició 44 d’aquest Plec. 

 

4. Cal que la memòria tècnica incorpori la conformitat en relació a la modificació del 

contracte de gestió del servei per mutu acord, i sense dret a indemnització, en els 

següents termes: 

 

a) Retornar la línia V2 a la ruta prèvia al canvi efectuar en data 15-9-2014, recuperant 

els 30 minuts de freqüència i 31 expedicions diàries durant tot l’any, entre l’Estació de 

FGC, Colònia Montserrat i Plaça Mas Roig. 

b) Ampliar l’itinerari de la línia V3 passant pel barri del Regadiu, amb una ampliació del 

recorregut de 600 m i 2 parades. 

c) Crear la línia V4 des de l’Estació de FGC als barris de Sant Jaume-La Serreta, i a la 

zona escolar i esportiva del C/ Brollador a través de la rambla M. J Verdaguer, 

mitjançant 11 expedicions diàries en dies laborables en hores punta de matí i tarda. 

 

Cinquè.- En data 5 de maig de 2015, les empreses Marfina Bus S.A i Soler y Sauret, S.A han 

presentat un escrit en contestació als requeriments efectuats per l’EMD de Valldoreix, per 

Decret  322/15, i en el mateix escrit sol·liciten major informació referida a la modificació del 

servei acordada pel Ple de l’EMD en data 22 d’abril de 2015, per tal de poder respondre a la 

totalitat del requeriment de l’EMD. 

 

Sisè.- En data 13 de maig de 2015, les empreses Marfina Bus, S.A i Soler y Sauret, 
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S.A han presentat un escrit complementari al presentat al 5 de maig de 2015, on manifesten 

que: 

 

1.- En relació al personal directe 

 

Personal directe: La UTE se subrogarà també en un altre conductor de plantilla de Saiz Tour. 

Per tant, la UTE i/o les empreses que la composen haurà de contractar 4 nous conductors per 

poder disposar de 10 conductors, més 1 conductor quan entri en funcionament la línia 4. 

 

2.- Modificació dels temps auxiliars 

 

Segons amidament de data 11 de maig de 2015, els Kmts auxiliars i temps auxiliars des de 

cotxeres són: 34 Km i 1’25 hores (45 minuts de desplaçament i 30 minuts per prendre i deixar 

el servei) 

 

Sete.- En data 13 de maig de 2015, el Cap d’Urbanisme i Mobilitat, ha emès un informe la 

conclusió del qual és que la proposta formulada per MARFINA BUS, S.A i SOLER Y SAURET, S.A 

ha acreditat la capacitat per a dur a terme el servei de transport urbà de Valldoreix. 

   

 

Fonaments de dret 

 

Vist el dictamen jurídic emès per l’advocat Pere Torrent, sobre la cessió del contracte de 

transport públic urbà de l’EMD de Valldoreix, emès en data 1 de desembre de 2014. 

  

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- AUTORITZAR a l’empresa Autotransportes Saiz Tour, S.A la cessió del contracte 

del transport urbà de viatgers en autobús de Valldoreix, en la seva modalitat de concessió, amb 

subjecció als següents plecs de condicions aprovats i les seves modificacions, i fins a la 

finalització del contracte el dia 8 de gener de 2055, a la futura UTE formada per Marfina Bus, 

S.A i Soler y Sauret, S.A: 

 

1.- Plec de Condicions Administratives, Tècniques i Econòmiques  aprovat per la Junta de Veïns 

de l’EMD de Valldoreix en data 2 d’abril de 2003. 

 

2.- Modificació dels Plecs de Condicions administratives, tècniques i econòmiques 
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acordades pel Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, en data 23 de maig de 2013. 

 

3.- Modificació del contracte de gestió del servei del transport urbà en la modalitat de concessió 

administrativa, aprovada pel Ple de la Junta de Veïns en data  22 d’abril de 2015, per la qual 

s’acorda: 

 

PRIMER.-  

 

1) Retornar la línia V2 a la ruta prèvia al canvi efectuat en data 15-9-2014, recuperant els 

30 minuts de freqüència i 31 expedicions diàries durant tot l’any, entre l’Estació de FGC, 

Colònia Montserrat i Plaça Mas Roig. 

2) Ampliar l’itinerari de la línia V3 passant pel barri del Regadiu, amb una ampliació del 

recorregut de 600 m i 2 parades. 

3) Crear la línia V4 des de l’Estació de FGC als barris de Sant Jaume-La Serreta i a la zona 

escolar i esportiva del C/ Brollador, a través de la rambla M J Verdaguer, mitjançant 11 

expedicions diàries en dies laborables en hores punta de matí i tarda. 

 

SEGON.-  

 

Segons l'Acord de la Junta de Veïns de l'EMD de Valldoreix, de data 23 de maig de 2013, pel 

qual es modifica i s’actualitza el Plec de condiciones administratives, tècniques i econòmiques 

que han de regir en la concessió, 

 

Capítol 1 - Condicions Administratives: 

6. Modificacions del contracte: 

Punt 2. “les modificacions no comportaran cap indemnització al contractista per raó de la 

disminució del benefici, el qual s'aplicarà d'acord amb la condició 44 d'aquest Plec.". 

 

I en conseqüència, aquesta modificació no dóna dret a indemnització a la concessionària per 

raó del la disminució del benefici. 

  

4.- Als següents annexes modificats per la creació de la quarta línia, per la nova ubicació de la 

cotxera i per la modificació de la plantilla de personal els quals s’aproven en aquest acte i 

queden adjunts en aquest acord. 

 

Annex 1.- 

 Gràfic 1.- Plànol itineraris 
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Quadre 1.- Línies, itineraris i parades 

Quadre 2.- Calendari i horaris 

Quadre 3.- Kilòmetres útils i auxiliars 

Quadre 4.- Hores útils i auxiliars 

 

 

Annex 2.- 

Quadre 5.- Característiques del material mòbil 

Quadre 6.- Consums de combustible i emissions 

Quadre 7.- Amortització del material mòbil 

 

Annex 3.- 

Quadre 8.- Personal conductor 

Quadre 9.- Conceptes salarials i preu/hora conductor  

 

SEGON.- REQUERIR a les empreses Marfina Bus, S.A i Soler y Sauret, S.A que en el termini 

màxim de 15 dies es constitueixin en UTE, i formalitzin la cessió del contracte amb l’empresa 

Autotransportes Saiz Tour, S.A en escriptura pública. 

 

TERCER.- POSAR en funcionament la nova línia V4, així com totes les modificacions 

acordades per acord del Ple de data 22 d’abril de 2015, el dia 1 de juliol de 2015, utilitzant de 

moment un vehicle provisional que aportarà la UTE que s’ha de constituir.  

 

QUART.- INCREMENTAR la bestreta amb 5.000 euros, els mesos de juliol, setembre, 

octubre, novembre i desembre en els que funcionarà la nova línia 4.  

 

CINQUÈ.- FIXAR un termini màxim fins el dia 30 de setembre de 2015, perquè la UTE Marfina 

Bus, S.A i Soler y Sauret, S.A i l’EMD de Valldoreix es posin d’acord en l’elecció de la compra del 

nou autobús que s’ha d’adquirir.  

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 

manifesta que no estem d’acord amb el procediment que s’ha seguit amb aquest tema i és de 

vital importància per a Valldoreix. Podem acceptar un canvi d’operador, però no sense haver fet 

un anàlisi de potencials estalvis. Teníem vàries opcions des del meu punt de vista o treure altra 

vegada a concurs la concessió, aquesta era una opció, i l’altre donat que una de les empreses 

que es presenta és la que té la concessió d’autobusos -si no estic equivocat- a Sant Cugat, 

haver demanat a Sant Cugat a veure quines són les condicions que tenen establertes amb 
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aquesta empresa en quan al tema dels costos. Ens podem trobar que potser nosaltres estem 

pagant més del que té pactat Sant Cugat. Sant Cugat està cobrint més del 90% del cost del 

transport de Valldoreix. Això pot ser un retret que ens hi podem trobar perquè com que no els 

hem consultat, hem aprovat una qüestió que podem haver tingut potencialment uns estalvis. 

També crida l’atenció que en el mes de setembre de 2014 es van canviar les condicions 

econòmiques d’explotació i canviaven de forma substancial, és a dir que varies despeses que 

cobraven com a fixes, passaven a ser variables i això ha suposat un increment des del meu 

punt de vista a nivell econòmic. És a dir ha augmentat la despesa per a Valldoreix. I a 

continuació es fa aquesta operació. Des del meu punt de vista per una banda veig que és una 

operació que ja estava preparada des de fa molts mesos, i que han sabut negociar molt bé. Per 

suposat Valldoreix no es podia quedar sense transport, i crec que en això tots els valldoreixencs 

podríem opinar el mateix però en quan a la forma no la comparteixo. Això no vol dir que votaré 

que no a aquest tema sinó que m’abstindré perquè no comparteixo en absolut la forma. 

 

Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que només un apunt, que com a 

opció, la de recuperar la concessió, era bàsicament i econòmicament impossible per nosaltres. 

Es va parlar i es va treballar com a idea inicial però es va desestimar pel cost que teòricament 

suposava. Són molts anys de concessió i recuperar-la seria costós per a l’EMD. Per altra part, si 

no la recuperem i hi ha un contracte de concessió que es cedeix, ens hem d’acollir a allò que 

diu el contracte, entre d’altres coses, com s’imputen els costos i quins són, evidentment els 

beneficis de l’explotació. Per tant l’única cosa que hem vetllat és per la legalitat i perquè el nou 

concessionari s’acolli exactament a tots els paràmetres i premisses que hem seguit en aquest 

contracte que ens vincula. Per tant és el que hem pogut fer.  

 

Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que hem estudiat aquest 

tema a corre cuita i hi ha almenys una qüestió a preguntar en tot això, perquè tot lo legal ens 

ha semblat que està bastant bé. I és perquè un servei que li queden nada menys que 40 anys 

de prestació té tres conductors en contracte temporal, quan aquesta modalitat de contracte –

com bé diu la paraula- són per feines temporals. 

 

Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que això queda dins la jurisprudència 

de l’empresa evidentment, nosaltres el que exigim és que les condicions legals es compleixin. 

La tipologia de contracte és l’empresa que ha d’escollir la més idònia pels seus interessos.  

 

Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que com ja he reiterat 

moltes vegades  la responsabilitat final és nostra, de totes les accions de totes les 

subcontractes que tenim, i hem de controlar si tot és legal, a banda de si paguen o si no 



 
 

 
 

19 

paguen i totes aquestes coses, en aquest cas penso que estem parlant del mateix, tenen 

personal eventual, quan és una línia que té encara 40 anys de vida, amb el que els conductors 

poden estar perfectament tots en plantilla fins el dia que es jubilin.  

 

Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que insisteix que voler gestionar 

nosaltres una empresa privada que està portant a terme una concessió és molt agosarat. Són 

legals els contractes que tenen i això és el que hem de vetllar. Si tenen contractes –com vostè 

diu- que no són de llarg termini, doncs el seu motiu tindran, però nosaltres exigim sempre que 

estiguin dins de la legalitat. És l’únic que entenem que podem fer. 

 

 

 

VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-Actuem, 1 de la membre del grup 

CPCV. 1 abstenció del membre del grup PP. 

 

 

8.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 23 i 32 DE L’ACORD REGULADOR DE LES 

CONDICIONS DE TREBALL PER AL PERSONAL FUNCIONARI DE L’EMD DE 

VALLDOREIX. 

 

Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que farà una explicació dels 

punts 8 i 9 conjuntament i els votarem per separat. 

 

Exposa els Antecedents.-  

 

Primer.- En sessió plenària extraordinària de data 19 de juny de 2014 es va aprovar el Conveni 

Col·lectiu del personal laboral de l’EMD de Valldoreix anys 2014-2017 i els annexos 1 i 2. 

 

L’esmentat conveni es va trametre al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya tal i com s’estableix en la legislació vigent. 

 

Segon.- En sessió de la Comissió Paritària celebrada el dia 1 d’octubre de 2014, es va informar 

que l’article 23 de l’acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari anys 2014-

2017 no s’adaptava a la normativa, i es va presentar l’informe 26/2014 emès per la tècnica de 

recursos humans, acordant iniciar les gestions necessàries per modificar l’article 23. 

 

Tercer.- En data 7 d’abril de 2015 el treballador Sr. Lluis Pérez Sarmiento va 
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sol·licitar aclariment  sobre l’aplicació de l’article 32 de l’Acord Regulador de les condicions de 

treball per al personal funcionari de l’EMD de Valldoreix, relatiu a les “Jubilacions Anticipades”. 

 

Quart.- La Mesa general de negociació del conveni regulador de les Condicions de Treball del 

Personal Funcionari de l’EMD de Valldoreix es va reunir en data 29 d’abril  de 2015, i va proposar  

a la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- APROVAR una nova redacció de l’article 23 de l’Acord Regulador de les 

condicions de treball per al personal funcionari de l’EMD de Valldoreix. Anys 2014-2017 en 

els següents termes: 

 

“Article 23 - Substitucions 

 

El personal realitzarà aquells treballs propis del lloc de treball que ocupa. 

 

No obstant això, en aquells casos que, per necessitats del servei i amb caràcter 

extraordinari i temporal, vacances, incapacitat laboral transitòria, etc., s'assignin (sempre 

per escrit i amb resolució expressa) i es desenvolupin funcions corresponents a un lloc de 

treball que representi més categoria i/o responsabilitats superiors, la persona nomenada 

per efectuar la substitució percebrà les retribucions complementaries ( Complement Destí i 

Complement Específic) del lloc de treball que se li ha assignat sempre que correspongui al 

mateix grup de classificació. 

 

En aquells casos que la persona nomenada no correspongui al mateix grup de classificació 

percebrà les retribucions complementaries següents: 

 

Complement destí: El mateix de del lloc de treball que ocupa temporalment,  

sempre que aquest no superi el “nivell màxim” del complement destí del seu propi 

grup de classificació.  

 

Si el complement destí del lloc de treball que ocupa per substitució supera el “nivell 

màxim” de complement destí el treballador que efectua la substitució, aquest 

percebrà el que correspongui al “nivell màxim” del seu lloc de treball i/o grup de 

classificació. 

  

Complement específic: El corresponent al lloc d treball que temporalment ocupa. 
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En aquells casos que la persona nomenada dins de les seves retribucions fixes i periòdiques 

percebi un complement personal transitori (CPT), aquest complement serà absorbit 

temporalment com a conseqüència d’aquesta millora retributiva.  

 

En qualsevol cas, la part retributiva assignada per aquests conceptes haurà de figurar a la 

nòmina del mes immediatament posterior, sense que en cap cas es consolidi una vegada es 

deixi de fer aquestes funcions. 

 

Una vegada el treballador finalitzi la substitució per la qual ha estat nomenat, percebrà les 

retribucions que venia percebent amb anterioritat al nomenament. 

 

Cal tenir present l’article 13.2 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, “por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional” el qual disposa : “Las funciones de fe pública y asesoramiento legal 

preceptivo, recogidas en los artículos 2 y 3 y concordantes de este Real Decreto, respecto 

de Juntas, Órganos o Entidades dependientes de la Corporación distintas del Alcalde, Pleno 

o Comisión de Gobierno decisoria, podrán ser encomendadas por la Corporación a 

funcionarios propios de la misma carentes de la habilitación de carácter nacional, a 

propuesta del titular de la Secretaría y que actuarán como delegados de éste”.” 

 

SEGON.- APROVAR una nova redacció de l’article 32 de l’Acord Regulador de les 

condicions de treball per al personal funcionari de l’EMD de Valldoreix. Anys 2014-2017 

en els següents termes: 

 

 “Article 32. Jubilacions anticipades 

 

1. Els empleats que dins de l'any en curs reuneixin els requisits establerts a les 

disposicions sobre Seguretat Social en matèria de jubilació anticipada, podran acollir-

se al sistema de jubilació anticipada, rebent una indemnització única per les següents 

quantitats i per tot el període de: 

 

61 anys: 15.000 EUR  

62 anys: 13.000 EUR  

63 anys: 12.000 EUR  

64 anys: 11.000 EUR 

 

2. En tot cas, l'empleat que desitgi gaudir d'aquesta indemnització, 
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haurà de notificar-ho a l'EMD amb tres mesos d'antelació com a mínim a la data 

efectiva de jubilació i, l'ajut es referirà a la data de jubilació i a l’edat del sol·licitant. 

 

3. En tot cas si es produeix un canvi legal en l'edat de jubilació el present article 

quedarà en suspens fins a nova negociació.” 

 

Fonaments de dret.- 

 

Primer.- Respecte a la modificació de l’article 23 de l’acord regulador de les condicions de treball 

del personal funcionari, en data 30 de setembre de 2014, la tècnica de recursos humans va 

emetre l’informe 26/2014, en el qual s’informava: 

 

“Atès el que disposa l’article 23 de l’ ”Acord regulador de les condicions de treball  per al  

personal funcionari de l’EMD de Valldoreix. Anys 2014-2014”en relació a les “substitucions”:  

 

“Article 23 - Substitucions 

 

El personal realitzarà aquells treballs propis del lloc de treball que ocupa. 

 

No obstant això, en aquells casos que, per necessitats del servei i amb caràcter 

extraordinari i temporal, vacances, incapacitat laboral transitòria, etc., s'assignin, sempre 

per escrit i amb decret, i es desenvolupin funcions corresponents a un lloc de treball que 

representi més categoria i/o responsabilitats superiors, la persona que substitueixi percebrà 

la diferència retributiva bruta següent: 

 

La diferència existent entre la suma del sou base, complement destí i complement específic 

del treballador/a. que efectua la substitució en relació als mateixos conceptes salarials del 

lloc substituït, i durant el temps que duri l’exercici d’aquestes funcions. 

 

En qualsevol cas, la part retributiva assignada per aquests conceptes haurà de figurar a la 

nòmina del mes immediatament posterior, sense que en cap cas es consolidi una vegada es 

deixi de fer aquestes funcions. 

 

Pel supòsit de substitució  de la Secretària: 

 

La diferència existent entre la suma del sou base, complement destí i complement específic 

del treballador/a. que efectua la substitució en relació al complement destí  i 
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específic del lloc de Secretària, i durant el temps que duri l’exercici d’aquestes funcions. 

En qualsevol cas, la part retributiva assignada per aquests conceptes haurà de figurar a la 

nòmina del mes immediatament posterior, sense que en cap cas es consolidi una vegada es 

deixi de fer aquestes funcions. 

 

Cal tenir present l’article 13.2 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, “por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional” el qual disposa : “Las funciones de fe pública y asesoramiento legal 

preceptivo, recogidas en los artículos 2 y 3 y concordantes de este Real Decreto, respecto 

de Juntas, Órganos o Entidades dependientes de la Corporación distintas del Alcalde, Pleno 

o Comisión de Gobierno decisoria, podrán ser encomendadas por la Corporación a 

funcionarios propios de la misma carentes de la habilitación de carácter nacional, a 

propuesta del titular de la Secretaría y que actuarán como delegados de éste”.” 

 

Atès el que disposa la normativa vigent en relació a les retribucions - article 23 de la Llei 30/1984, 

de 2 d’agost, que aprova les mesures de reforma de la funció pública, articles 100 a 103 del 

Decret legislatiu 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un Text únic dels 

preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública i article 

64.6 del Reial Decret 364/1995, de 10 de març -, les retribucions complementàries que percep un 

treballador han de correspondre amb les assignades en la relació de llocs de treball o catàleg 

retributiu al lloc de treball que s’ocupa. 

 

Atès el que disposa la disposició transitòria segona de la “Ley 22/2013, de 26 de desembre, de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2014” en relació als “Complementos personales 

y transitorios”:  

 

“Segunda. Complementos personales y transitorios. 

 

Uno. Los complementos personales y transitorios y demás retribuciones que tengan 

análogo carácter, se regirán por su normativa específica y por lo dispuesto en esta Ley. 

 

Dos. Los complementos personales y transitorios reconocidos en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 13 de la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos 

Generales del Estado para 1985, al personal incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 

30/1984, de 2 de agosto, se mantendrán en las mismas cuantías que a 31 de diciembre 

de 2013 siendo absorbidos por las mejoras que puedan derivarse del cambio de puesto 

de trabajo.” 
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Atès el que disposa la disposició transitòria segona del Decret Legislatiu 1/1997. 

 

Segona. Complement personal i transitori  

Si l'aplicació del sistema retributiu resultant de l'aprovació de la relació de llocs de treball 

i dels complements de destinació i específics que en deriven comporta una minva del 

total de les retribucions anuals, els funcionaris tindran dret a l'establiment d'un 

complement personal i transitori fins a abastar la diferència, que serà absorbida 

progressivament per les retribucions complementàries provinents de qualsevol futura 

millora retributiva que es pugui produir, llevat del complement de productivitat. 

 

Atès el que disposa l’article 71 del “RD 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el 

Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración general del Estado 

y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la 

Administración general del Estado” en relació als nivells mínim i màxim per grup de classificació. 

 

“Artículo 71. Intervalos de niveles 

 

1. Los intervalos de los niveles de puestos de trabajo que corresponden a cada Cuerpo o 

Escala, de acuerdo con el Grupo en el que figuren clasificados, son los siguientes: 

 

 

Cuerpos o 

Escalas 

Nivel mínimo Nivel 

máximo 

Grupo A 20 30 

Grupo B 16 26 

Grupo C 11 22 

Grupo D 9 18 

Grupo E 7 14 

 

 

2. En ningún caso los funcionarios podrán obtener puestos de trabajo no incluidos en los 

niveles del intervalo correspondiente al Grupo en el que figure clasificado su Cuerpo o 

Escala.” 

 

Atès el que es desprèn de la nota informativa rebuda de la Diputació de Barcelona, prèvia a la 

reemissió de l’informe jurídic sol·licitat en data 7 de Juliol de 2014. 
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En compliment del que disposa la “Ley 30/1992 , de 26 de noviembre, de régimen jurídico de 

las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común”   

 

S’informa, 

 

Primer .- La redacció de l’article 23 de l’ ”Acord regulador de les condicions de treball  per al  

personal funcionari de l’EMD de Valldoreix. Anys 2014-2014” en relació a les “substitucions” no 

s’adequa a la normativa vigent. 

 

Segon.-  Es proposa una nova redacció l’article 23 de l’ ”Acord regulador de les condicions de 

treball  per al  personal funcionari de l’EMD de Valldoreix. Anys 2014-2014”en relació a les 

“substitucions”: 

 

Article 23 - Substitucions 

 

El personal realitzarà aquells treballs propis del lloc de treball que ocupa. 

 

No obstant això, en aquells casos que, per necessitats del servei i amb caràcter 

extraordinari i temporal, vacances, incapacitat laboral transitòria, etc., s'assignin (sempre 

per escrit i amb resolució expressa) i es desenvolupin funcions corresponents a un lloc de 

treball que representi més categoria i/o responsabilitats superiors, la persona nomenada 

per efectuar la substitució percebrà les retribucions complementaries ( Complement Destí i 

Complement Específic) del lloc de treball que se li ha assignat sempre que correspongui al 

mateix grup de classificació. 

 

En aquells casos que la persona nomenada no correspongui al mateix grup de classificació 

percebrà les retribucions complementaries següents: 

 

Complement destí: El mateix de del lloc de treball que ocupa temporalment,  

sempre que aquest no superi el “nivell màxim” del complement destí del seu propi 

grup de classificació.  

 

Si el complement destí del lloc de treball que ocupa per substitució supera el “nivell 

màxim” de complement destí el treballador que efectua la substitució, aquest 

percebrà el que correspongui al “nivell màxim” del seu lloc de treball i/o grup de 

classificació. 
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Complement específic: El corresponent al lloc d treball que temporalment ocupa. 

 

En aquells casos que la persona nomenada dins de les seves retribucions fixes i periòdiques 

percebi un complement personal transitori (CPT), aquest complement serà absorbit 

temporalment com a conseqüència d’aquesta millora retributiva.  

 

En qualsevol cas, la part retributiva assignada per aquests conceptes haurà de figurar a la 

nòmina del mes immediatament posterior, sense que en cap cas es consolidi una vegada es 

deixi de fer aquestes funcions. 

 

Una vegada el treballador finalitzi la substitució per la qual ha estat nomenat, percebrà les 

retribucions que venia percebent amb anterioritat al nomenament. 

 

Cal tenir present l’article 13.2 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, “por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional” el qual disposa : “Las funciones de fe pública y asesoramiento legal 

preceptivo, recogidas en los artículos 2 y 3 y concordantes de este Real Decreto, respecto 

de Juntas, Organos o Entidades dependientes de la Corporación distintas del Alcalde, Pleno 

o Comisión de Gobierno decisoria, podrán ser encomendadas por la Corporación a 

funcionarios propios de la misma carentes de la habilitación de carácter nacional, a 

propuesta del titular de la Secretaría y que actuarán como delegados de éste”.” 

 

Per altra banda, en data 2 d’octubre de 2014, el servei d’assessorament de la Diputació de 

Barcelona, va emetre un informe jurídic, sobre les retribucions a percebre per una funcionària del 

grup A1, que ocupa un lloc de treball de tècnica superior, durant el temps que ocuparà 

accidentalment el lloc de treball de Secretaria-Intervenció tenint en compte que percep un 

complement personal transitori, arribant a la conclusió que “el cas analitzat la nòmina ha de 

contemplar el sou base del grup A1, el complement específic i de destí del lloc de treball de la 

Secretaria-Intervenció, amb la desaparició del complement personal transitori i la desaparició del 

complement de diferència del grau personal atès que el complement de destí del lloc a ocupar és 

superior al grau personal consolidat.” 

 

Segon.- Respecte a la modificació de l’article 32 de l’acord regulador de les condicions de treball 

per al personal funcionari, en data 8 d’abril de 2015 la Secretaria Interventora accidental i 

conjuntament la Tècnica de Recursos Humans han emès el següent informe: 

 



 
 

 
 

27 

“Atès la sol·licitud presentada per un funcionari d’aquesta Corporació,  en la qual demana  

informe sobre la possibilitat de jubilar-se anticipadament a l’edat ordinària de jubilació, 

sol·licitant l’abonament de les quanties previstes en l’article 32 de l’Acord de condicions del 

personal funcionari d’aquesta EMD de Valldoreix.  

 

Atès que l’article 32 de l’Acord de condicions de treball per al personal funcionari i del conveni 

col·lectiu de les condicions de treball per al personal laboral d’aquesta EMD de Valldoreix, 

literalment diu:  

 

Article 32. Jubilacions anticipades 

 

1. Donat que en el moment actual la normativa bàsica d'aplicació no ho permet, 

si en un futur la referida normativa ho permeti, els empleats que dins de l'any 

en curs reuneixin els requisits establerts a les disposicions sobre Seguretat 

Social en matèria de jubilació anticipada, podran acollir-se al sistema de 

jubilació anticipada, rebent una indemnització única per les següents 

quantitats i per tot el període de: 

 

61 anys: 15.000 EUR  

62 anys: 13.000 EUR  

63 anys: 12.000 EUR  

64 anys: 11.000 EUR  

 

2. En tot cas, l'empleat que desitgi gaudir d'aquesta indemnització, haurà de 

notificar-ho a l'EMD amb un any d'antelació com a mínim a la data efectiva de 

jubilació i, l'ajut es referirà a aquella data de petició. 

 

3. En tot cas si es produeix un canvi legal en l'edat de jubilació el present article 

quedarà en suspens fins a nova negociació. 

 

Atès que la STS de 20 de desembre de 2013 (RJ\2013\8238) estableix que les ajudes o 

pagaments que es realitzin per incentivar l’accés a la jubilació dels mateixos són considerats un 

sistema per a la racionalització dels seus recursos humans, sense que tinguin la consideració de 

retribucions, sent la mateixa reconeguda d’acord amb allò previst en l’article 32 del seu Acord 

de Condicions. S’annexa  

 

Atès que no estem davant de cap concepte retributiu que estigui al marge de l’estructura 
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reglada per la legislació de funció pública, ni es tracta d’una retribució bàsica ni 

complementària, de caràcter fix i/o periòdic, ni tan sols es tracta d’una millora voluntària, sinó 

que ens trobem davant d’una ajuda o subsidi amb un clar contingut social i que es pot encabir 

dins del que doctrinalment es coneix com a mesures de millora assistencial o política social, 

com poden ser per exemple les mesures previstes en el Capítol 6, i en concret,  els  articles 36 

(ajuts per estudis i altres finalitats educatives) 37 (ajudes a funcionaris amb fills discapacitats a 

càrrec), 38 ( Ajuts Familiars) 39 ( Ajuts de prestacions sanitàries complementàries) 40 (Pòlissa 

d’assegurances per mort o invalidesa permanent absoluta). 

 

Atès que l’article 37.1 e) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 

estableix com a matèria objecte de negociació els plans de previsió social complementària, on 

s’inclou aquesta mesura. 

 

Atès que els continguts de l’apartat primer de l’article 32 de les Jubilacions anticipades, tant de 

l’acord com del conveni col·lectiu  apareixen una afirmació que pot induir a interpretacions 

errònies al manifestar que la normativa bàsica no ho permet, i per tant tal manifestació no 

ajusta a dret si seguim la interpretació  donada per la  sentència la STS de 20 de desembre de 

2013 (RJ\2013\8238), caldria procedir a la modificació del redactat d’aquests articles.  

 

Per procedir a aquesta modificació del redactat caldria que es convoqués la comissió 

negociadora del conveni i la seva aprovació per la Junta de Veïns i,  posteriorment,  la seva 

presentació al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya als efectes de 

la seva inscripció i publicació. 

 

Per tot l’exposat, 

 

INFORMO, De manera favorable la modificació de l’article 32, el qual hauria de quedar 

redactat:  

 

Article 32. Jubilacions anticipades 

 

1. Els empleats que dins de l'any en curs reuneixin els requisits establerts a les 

disposicions sobre Seguretat Social en matèria de jubilació anticipada, podran 

acollir-se al sistema de jubilació anticipada, rebent una indemnització única 

per les següents quantitats i per tot el període de: 

 

61 anys: 15.000 EUR  
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62 anys: 13.000 EUR  

63 anys: 12.000 EUR  

64 anys: 11.000 EUR  

 

2. En tot cas, l'empleat que desitgi gaudir d'aquesta indemnització, haurà de 

notificar-ho a l'EMD amb un any d'antelació com a mínim a la data efectiva de 

jubilació i, l'ajut es referirà a la data de jubilació i a l’edat del sol·licitant. 

 

3. En tot cas si es produeix un canvi legal en l'edat de jubilació el present article 

quedarà en suspens fins a nova negociació. 

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- MODIFICAR l’article 23 i 32 de l’Acord Regulador de les condicions de treball per al 

personal funcionari de l’EMD de Valldoreix. Anys 2014-2017  els quals queden redactats de la 

següent manera: 

 

“Article 23 - Substitucions 

 

El personal realitzarà aquells treballs propis del lloc de treball que ocupa. 

 

No obstant això, en aquells casos que, per necessitats del servei i amb caràcter 

extraordinari i temporal, vacances, incapacitat laboral transitòria, etc., s'assignin (sempre 

per escrit i amb resolució expressa) i es desenvolupin funcions corresponents a un lloc de 

treball que representi més categoria i/o responsabilitats superiors, la persona nomenada 

per efectuar la substitució percebrà les retribucions complementaries ( Complement Destí i 

Complement Específic) del lloc de treball que se li ha assignat sempre que correspongui al 

mateix grup de classificació. 

 

En aquells casos que la persona nomenada no correspongui al mateix grup de classificació 

percebrà les retribucions complementaries següents: 

 

Complement destí: El mateix de del lloc de treball que ocupa temporalment,  

sempre que aquest no superi el “nivell màxim” del complement destí del seu propi 

grup de classificació.  

 

Si el complement destí del lloc de treball que ocupa per substitució supera el 
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“nivell màxim” de complement destí el treballador que efectua la substitució, aquest 

percebrà el que correspongui al “nivell màxim” del seu lloc de treball i/o grup de 

classificació. 

  

Complement específic: El corresponent al lloc d treball que temporalment ocupa. 

 

En aquells casos que la persona nomenada dins de les seves retribucions fixes i periòdiques 

percebi un complement personal transitori (CPT), aquest complement serà absorbit 

temporalment com a conseqüència d’aquesta millora retributiva.  

 

En qualsevol cas, la part retributiva assignada per aquests conceptes haurà de figurar a la 

nòmina del mes immediatament posterior, sense que en cap cas es consolidi una vegada es 

deixi de fer aquestes funcions. 

 

Una vegada el treballador finalitzi la substitució per la qual ha estat nomenat, percebrà les 

retribucions que venia percebent amb anterioritat al nomenament. 

 

Cal tenir present l’article 13.2 del RD 1174/1987, de 18 de septiembre, “por el que se 

regula el régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de 

carácter nacional” el qual disposa : “Las funciones de fe pública y asesoramiento legal 

preceptivo, recogidas en los artículos 2 y 3 y concordantes de este Real Decreto, respecto 

de Juntas, Órganos o Entidades dependientes de la Corporación distintas del Alcalde, Pleno 

o Comisión de Gobierno decisoria, podrán ser encomendadas por la Corporación a 

funcionarios propios de la misma carentes de la habilitación de carácter nacional, a 

propuesta del titular de la Secretaría y que actuarán como delegados de éste”.” 

 

 

 “Article 32. Jubilacions anticipades 

 

1. Els empleats que dins de l'any en curs reuneixin els requisits establerts a les 

disposicions sobre Seguretat Social en matèria de jubilació anticipada, podran acollir-

se al sistema de jubilació anticipada, rebent una indemnització única per les següents 

quantitats i per tot el període de: 

 

61 anys: 15.000 EUR  

62 anys: 13.000 EUR  

63 anys: 12.000 EUR  
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64 anys: 11.000 EUR  

 

2. En tot cas, l'empleat que desitgi gaudir d'aquesta indemnització, haurà de notificar-

ho a l'EMD amb tres mesos d'antelació com a mínim a la data efectiva de jubilació i, 

l'ajut es referirà a la data de jubilació i a l’edat del sol·licitant. 

 

3. En tot cas si es produeix un canvi legal en l'edat de jubilació el present article 

quedarà en suspens fins a nova negociació.” 

 

SEGON.- TRAMETRE aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Empreses i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la seva revisió en compliment del control de 

legalitat, i si s’escau la seva inscripció al Registre i posterior publicació. 

 

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 

 

9.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 32 DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL 

LABORAL DE L’EMD DE VALLDOREIX. 

 

Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa els Antecedents.- 

 

Primer.- En sessió plenària extraordinària de data 19 de juny de 2014 es va aprovar el Conveni 

Col·lectiu del personal laboral de l’EMD de Valldoreix anys 2014-2017 i els annexos 1 i 2. 

 

L’esmentat conveni es va trametre al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya tal i com s’estableix en la legislació vigent. 

 

Segon.- La Mesa general de negociació de conveni regulador de les Condicions de Treball del 

Personal Funcionari de l’EMD de Valldoreix es va reunir en data 29 d’abril  de 2015, proposant el 

que se segueix: 

 

“PRIMER.- APROVAR una nova redacció de l’article 32 de Conveni Col·lectiu de les condicions 

de treball per al personal laboral de l’EMD de Valldoreix. Anys 2014-2017 en els següents 

termes: 

 

  “Article 32. Jubilacions anticipades 

 

1. Els empleats que dins de l'any en curs reuneixin els 
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requisits establerts a les disposicions sobre Seguretat Social en matèria de 

jubilació anticipada, podran acollir-se al sistema de jubilació anticipada, rebent 

una indemnització única per les següents quantitats i per tot el període de: 

 

61 anys: 15.000 EUR  

62 anys: 13.000 EUR  

63 anys: 12.000 EUR  

64 anys: 11.000 EUR  

 

2. En tot cas, l'empleat que desitgi gaudir d'aquesta indemnització, haurà de 

notificar-ho a l'EMD amb tres mesos d'antelació com a mínim a la data 

efectiva de jubilació i, l'ajut es referirà a la data de jubilació i a l’edat del 

sol·licitant. 

 

3. En tot cas si es produeix un canvi legal en l'edat de jubilació el present article 

quedarà en suspens fins a nova negociació.” 

 

Fonaments de dret.-  

 

Respecte a la modificació de l’article 32 de l’acord regulador de les condicions del conveni col·lectiu 

del personal laboral,  en data 8 d’abril de 2015 la Secretaria Interventora accidental i 

conjuntament la Tècnica de Recursos Humans han emès el següent informe: 

 

“Atès la sol·licitud presentada per un funcionari d’aquesta Corporació,  en la qual demana  

informe sobre la possibilitat de jubilar-se anticipadament a l’edat ordinària de jubilació, 

sol·licitant l’abonament de les quanties previstes en l’article 32 de l’Acord de condicions del 

personal funcionari d’aquesta EMD de Valldoreix.  

 

Atès que l’article 32 de l’Acord de condicions de treball per al personal funcionari i del conveni 

col·lectiu de les condicions de treball per al personal laboral d’aquesta EMD de Valldoreix, 

literalment diu:  

 

Article 32. Jubilacions anticipades 

 

2. Donat que en el moment actual la normativa bàsica d'aplicació no ho permet, 

si en un futur la referida normativa ho permeti, els empleats que dins de l'any 

en curs reuneixin els requisits establerts a les 
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disposicions sobre Seguretat Social en matèria de jubilació anticipada, podran 

acollir-se al sistema de jubilació anticipada, rebent una indemnització única 

per les següents quantitats i per tot el període de: 

 

61 anys: 15.000 EUR  

62 anys: 13.000 EUR  

63 anys: 12.000 EUR  

64 anys: 11.000 EUR  

 

2. En tot cas, l'empleat que desitgi gaudir d'aquesta indemnització, haurà de 

notificar-ho a l'EMD amb un any d'antelació com a mínim a la data efectiva de 

jubilació i, l'ajut es referirà a aquella data de petició. 

 

3. En tot cas si es produeix un canvi legal en l'edat de jubilació el present article 

quedarà en suspens fins a nova negociació. 

 

Atès que la STS de 20 de desembre de 2013 (RJ\2013\8238) estableix que les ajudes o 

pagaments que es realitzin per incentivar l’accés a la jubilació dels mateixos són considerats un 

sistema per a la racionalització dels seus recursos humans, sense que tinguin la consideració de 

retribucions, sent la mateixa reconeguda d’acord amb allò previst en l’article 32 del seu Acord 

de Condicions. S’annexa  

 

Atès que no estem davant de cap concepte retributiu que estigui al marge de l’estructura 

reglada per la legislació de funció pública, ni es tracta d’una retribució bàsica ni 

complementària, de caràcter fix i/o periòdic, ni tan sols es tracta d’una millora voluntària, sinó 

que ens trobem davant d’una ajuda o subsidi amb un clar contingut social i que es pot encabir 

dins del que doctrinalment es coneix com a mesures de millora assistencial o política social, 

com poden ser per exemple les mesures previstes en el Capítol 6, i en concret,  els  articles 36 

(ajuts per estudis i altres finalitats educatives) 37 (ajudes a funcionaris amb fills discapacitats a 

càrrec), 38 ( Ajuts Familiars) 39 ( Ajuts de prestacions sanitàries complementàries) 40 (Pòlissa 

d’assegurances per mort o invalidesa permanent absoluta). 

 

Atès que l’article 37.1 e) de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, 

estableix com a matèria objecte de negociació els plans de previsió social complementària, on 

s’inclou aquesta mesura. 

 

Atès que els continguts de l’apartat primer de l’article 32 de les Jubilacions anticipades, tant 
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de l’acord com del conveni col·lectiu  apareixen una afirmació que pot induir a interpretacions 

errònies al manifestar que la normativa bàsica no ho permet, i per tant tal manifestació no 

ajusta a dret si seguim la interpretació  donada per la  sentència la STS de 20 de desembre de 

2013 (RJ\2013\8238), caldria procedir a la modificació del redactat d’aquests articles.  

 

Per procedir a aquesta modificació del redactat caldria que es convoqués la comissió 

negociadora del conveni i la seva aprovació per la Junta de Veïns i,  posteriorment,  la seva 

presentació al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya als efectes de 

la seva inscripció i publicació. 

 

Per tot l’exposat, INFORMO, 

 

De manera favorable la modificació de l’article 32, el qual hauria de quedar redactat:  

 

Article 32. Jubilacions anticipades 

 

2. Els empleats que dins de l'any en curs reuneixin els requisits establerts a les 

disposicions sobre Seguretat Social en matèria de jubilació anticipada, podran 

acollir-se al sistema de jubilació anticipada, rebent una indemnització única 

per les següents quantitats i per tot el període de: 

 

61 anys: 15.000 EUR  

62 anys: 13.000 EUR  

63 anys: 12.000 EUR  

64 anys: 11.000 EUR  

 

2. En tot cas, l'empleat que desitgi gaudir d'aquesta indemnització, haurà de 

notificar-ho a l'EMD amb un any d'antelació com a mínim a la data efectiva de 

jubilació i, l'ajut es referirà a la data de jubilació i a l’edat del sol·licitant. 

 

3. En tot cas si es produeix un canvi legal en l'edat de jubilació el present article 

quedarà en suspens fins a nova negociació.” 

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- MODIFICAR l’article 32 de Conveni Col·lectiu de les condicions de treball per al 
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personal laboral de l’EMD de Valldoreix. Anys 2014-2017 el  qual queda redactat de la següent 

manera: 

 

 “Article 32. Jubilacions anticipades 

 

1. Els empleats que dins de l'any en curs reuneixin els requisits establerts a les 

disposicions sobre Seguretat Social en matèria de jubilació anticipada, podran acollir-

se al sistema de jubilació anticipada, rebent una indemnització única per les següents 

quantitats i per tot el període de: 

 

61 anys: 15.000 EUR  

62 anys: 13.000 EUR  

63 anys: 12.000 EUR  

64 anys: 11.000 EUR  

 

2. En tot cas, l'empleat que desitgi gaudir d'aquesta indemnització, haurà de notificar-

ho a l'EMD amb tres mesos d'antelació com a mínim a la data efectiva de jubilació i, 

l'ajut es referirà a la data de jubilació i a l’edat del sol·licitant. 

 

3. En tot cas si es produeix un canvi legal en l'edat de jubilació el present article 

quedarà en suspens fins a nova negociació.” 

 

SEGON.- TRAMETRE aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Empreses i 

Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la seva revisió en compliment del control de 

legalitat, i si s’escau la seva inscripció al Registre i posterior publicació. 

 

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 

 

 

10.- DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LES BASES DELS CARTELLS DE 

LA FESTA MAJOR. 

 

Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ i exposa que dóna compte del Decret de 

Presidència núm. 215/2015, de data 20 de març de 2015, pel qual les bases dels cartells de la 

Festa Major, el qual es transcriu a continuació: 

 

“Atès que han estat redactades les bases del concurs de cartells de la Festa Major de 
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Valldoreix 2015, que es duen a terme cada any, i que són les que segueixen: 

 

1.- Objecte del concurs : 

Seleccionar el cartell anunciador de la Festa Major de Valldoreix 2015 

 

2.- El concurs està adreçat a tothom qui hi vulgui participar, hi ha tres modalitats: 

A: Adults (a partir dels divuit anys) 

B: de 14 a 17 anys (ambdós inclosos) 

C: de 6 a 13 anys (ambdós inclosos) 

 

3.- Les obres no han d’anar signades, encara que el cartell guanyador serà signat abans de 

reproduir-lo 

 

4.- L’autor de l’obra ha d’emplenar la butlleta adjunta a aquestes bases i l’ha d’introduir dins 

d’un sobre tancat a l’exterior del qual ha d’escriure el lema de l’obra i la modalitat. Si el 

participant és menor d’edat també haurà d’incloure en el sobre, el permís pare/mare/tutor 

autoritzant la seva participació.  

 

5.- Els treballs es podran presentar fins el dijous dia 11 de juny del 2015 a l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Valldoreix, Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer número 185.  

El sobre tancat amb la butlleta junt amb el cartell s’ha de presentar al Registre d’Entrada en 

horari de dilluns a divendres de 9 a 18 hores, excepte festius. 

 

6.- Els originals s’han de presentar muntats sobre base rígida i hauran d’amidar 67 cm de 

llargada x 48 cm d’amplada. En cas que el cartell original s’hagi fet amb ordinador, també cal 

presentar-lo en un CD. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica caldrà adjuntar el suport digital 

corresponent. 

 

7.- Els cartells hauran de ser ideats de manera que puguin ser reproduïts a quatre tintes, 

mitjançant el sistema de quadricomia. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades 

ni fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats. 

 

8.- No s’acceptarà cap cartell on quedin reflectits focs artificials. 

 

9.- Les obres presentades tindran caràcter d’original i definitiu. 

 

10.- En el cartell caldrà que hi constin els següents elements: 
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Festa Major Valldoreix 2015 

16, 17, 18, 19 i 20 de setembre 

L’escut de l’ EMD (us el podeu descarregar entrant a www.valldoreix.cat,  

puntegeu l’apartat Entitat Municipal i dins l’apartat símbols) 

 

11.- Els cartells guanyadors quedaran propietat de l’EMD de Valldoreix. 

 

12.- El jurat estarà format per 4 vocals, més la presidència del Vocal de Cultura. 

 

13.- El jurat no podrà declarar el premi desert i el seu veredicte serà inapel·lable. 

 

14.- El cartell anunciador de la Festa Major podrà ser de qualsevol modalitat.  

 

15.- Amb tots els cartells presentats es farà una exposició al Biblio@ccés Vall d’Or de Valldoreix 

del dissabte dia 19 al 30 de setembre. 

 

16.- La data i forma de lliurament dels premis es determinarà en el Programa de la Festa Major 

de Valldoreix 2015. 

 

17.- Els sobres dels guanyadors del Concurs de Cartells s’obriran en el mateix moment que es 

llegeixi l’acta del Jurat. 

 

18.- De l’1 al 15 d’octubre (ambdós inclosos), els cartells no premiats es podran recollir a l’Àrea 

de Cultura de l’EMD de Valldoreix de dilluns a divendres de 9 a 18 hores. Els cartells no recollits 

dins d’aquest termini, passaran a ser propietat de l’ EMD de Valldoreix. 

 

19.- Es concedirà un premi de 750 euros al guanyador de la modalitat A d’adults, un premi de 

450 euros per a la modalitat B (de 14 a 17 anys) i un altre en material de belles arts per valor 

de 450 euros per a la modalitat C 

 

20.- Cada participant podrà presentar-hi un màxim de dues obres, cal que siguin originals i 

inèdites. 

 

21.- Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt pel Jurat, i les seves decisions 

seran  inapel·lables. La participació en aquest concurs comportarà l’acceptació d’aquestes 

bases. 

http://www.valldoreix.cat/
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En virtut de tot l' anterior, i de la competència que m' atorga l'article 21 de la Llei 7/1995, de 2 

d' abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per la redacció donada per la Llei 11/1999, de 

21 d’abril; article 80 de la Llei 8/1987, de 15 d' abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya; i 

article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s' aprova el Reglament 

d' Organització, Funcionament i Règim Jurídic del Ens Locals, 

 

RESOLC: 

 

PRIMER.- APROVAR les Bases del Concurs de Cartells de la Festa Major de Valldoreix 2015. 

 

SEGON.- CONVOCAR el Concurs de Cartells de la Festa Major de Valldoreix 2015 que es 

regirà per les corresponents Bases de la Convocatòria. 

 

TERCER.- DONAR PUBLICITAT i promoure la concurrència al Concurs convocat mitjançant la 

inserció d’anuncis en el Tauló d’edictes de l’EMD, Casal de Cultura, l’Infovalldoreix, el Tot Sant 

Cugat, el Diari Sant Cugat, i portal WEB de l’EMD. 

 

QUART.- Donar compte d’aquest Decret al proper Ple.” 

 

11.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL 1er TRIMESTRE DEL PRESSUPOST ANY 

2015. 

 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que de conformitat amb 

l’article 207 del Text Refós de la llei de les Hisendes Locals i l’article 4 de les bases del 

pressupost any 2015, es dóna informació al Ple de l’execució del 1er trimestre del pressupost de 

l’any 2015. 

 

 

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

PRIMER TRIMESTRE ANY 2015 I EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT. 

 

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. 
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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 primer 

trimestre del 2015, així com del període mitjà de pagament. 

 

13.- DONAR COMPTE DE LES DADES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL PRIMER TRIMESTRE ANY 2015, REMESES 

AL MINISTERI D’HISENDA. 

 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que dóna compte al Ple de 

les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del 

primer trimestre any 2015, remeses al Ministeri d’Hisenda, complint els objectius de la regla de 

la despesa i de capacitat de finançament. 

 

14.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 5/2015. 

 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que proposa al Ple de la 

Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 5/2015 amb càrrec a 

baixes per transferència i per generació de crèdit, següent: 

 

D E S P E S E S   

CREDIT 

INICIAL I 

MODIFICAT  SUPLEMENT TOTAL 

CAPITOL 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I 

SERVEIS   

  08-1532-210.00 Manteniment de carrers 365.376,96 150.000,00 515.376,96 

19-1721-210.00 Manteniment itineraris 5.334,69 5.667,16 11.001,85 

19-170-227.99 Activitats Medi Ambient 8.000,00 4.925,91 12.925,91 

19-130-212.00 Redacció plans d'emergència 0,00 10.000,00 10.000,00 

 

TOTAL CAPITOL 2 
 

170.593,07 

 

  
 

  CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 
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05-341-470.00 

Subvenció Club Esportiu 

Valldoreix 
4.000,00 

2.500,00 6.500,00 

04-323-480.00 Subvenció AMPA F. Clua 0,00 3.860,82 3.860,82 

 

TOTAL CAPITOL 4 
 

6.360,82 

 

  
 

  CAPITOL 6 INVERSIONS REALS   
 

  08-1532-627.00 Redacció projecte obres 9.982,80 648,00 10.630,80 

08-171-609.00 

segona  i tercera fase parc del 

CAP  100.000,00 100.000,00 

 

TOTAL CAPITOL 6 
 

100.648,00 

 

 

TOTAL MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS 

 

277.601,89 

  

 

I N G R E S S O S 

GENERACIÓ DE CRÈDITS  

CREDIT 

INICIAL I 

MODIFICAT  SUPLEMENT TOTAL 

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS 

   

461.06 

Diputació de Barcelona 

(torneig The Cmopass 

ic european junior 

challenge 2015) 0,00 2.500,00 

 

 

TOTAL INGRESSOS 

 

2.500,00 

 

 CAPÍTOL 8 ROMANENT DE 

TRESORERIA 
 

  

870.00 

Romanent tresoreria 

per despeses generals  

 

253.860,82 

 

   

253.860,82 

  

BAIXES 

 

CREDIT 

INICIAL I 

MODIFICAT  BAIXES TOTAL 

CAPITOL 3 INTERESSOS 
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10-011-310.08 

Préstec BS/Soterrament  

línies alta tensió 
24.468,75 

3.241,07 

 

 

TOTAL CAPITOL 3 
 

3.241,07 

 

 CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS 
 

  

10-011-913.07 

Amortització Préstec B. 

Sabadell 
74.776,45 

18.000,00 

 

 

TOTAL CAPITOL 9 
 

18.000,00 

 

 

TOTAL 

FINANÇAMENT   277.601,89 

  

 

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 el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 

manifesta que dins de la inversió que es fa de la segona i tercera fase del parc del CAP caldria 

plantejar-se una revisió del projecte i comprovar que és prou resistent com per aguantar els 

comportaments vandàlics que actualment s’estan patint en la denominada primera fase. 

 

Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que és cert que malauradament hi ha 

actes vandàlics i que prenen nota. 

 

VOTACIÓ.- 8 vots a favor, 7 dels membres del grup CiU-Actuem, 1 del membre del grup PP. 1 

abstenció de la membre del grup CPCV. 

 

15.- APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS. 

 

I. ANTECEDENTS  

I.I.- Prèviament a la presa de possessió dels càrrecs electes, s’ha de fer la declaració sobre les 

causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos 

econòmics o que els proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels béns patrimonials. 
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I.II.- Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de la 

corporació, s’han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i se n’ha de 

donar publicitat. 

 

II. FONAMENTS JURÍDICS 

II.I.- L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 

 

II.II.- L’article 163 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. 

 

II.III.- Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 

 

II.IV.- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 

govern. 

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- Aprovar el model de declaració de béns patrimonials, el model de declaració de 

causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui proporcionar 

ingressos econòmics i el quadre resum de les declaracions de béns patrimonials, els quals 

s’adjunten com annex al present acord. 

 

SEGON.- Aquest models seran vigents mentre no s’adopti un nou acord plenari que els 

modifiqui. 

 

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 

 

16.- ACCIÓ DE GOVERN 

 

Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que vol agrair a tots, i quan dic 

tots, a tots els tècnics de l’EMD, per la feina i la implicació durant aquests quatre anys. I vull 

agrair personalment a la Secretària de la corporació per la feina i el suport que ens  ha donat. 

Agrair a tots els companys de govern els quatre anys que hem estat treballant per Valldoreix. 

 

Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que és el darrer ple i vol 
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agrair a tot el consistori la bona educació i el to cordial que s’ha mantingut sempre. Espero que 

això no canviï mai. També vol agrair a totes les associacions amb qui hem treballat aquesta 

legislatura per fer un Valldoreix millor i sobretot el personal de l’EMD, des de la brigada fins als 

tècnics més alts, i com no a la Secretària-interventora –la Imma- aquí present, que sempre 

vetlla pel be de la institució. Nosaltres estem quatre anys però ells es queden i són qui fan 

funcionar la casa. Vull donar les gràcies al President Puig per la confiança que ha dipositat en 

mi per portar les diferents vocalies durant aquest temps, i demano disculpes si alguna vegada 

no he estat encertada. Sempre he tingut bona intenció. Per últim vull donar les gràcies a 

Convergència Democràtica de Catalunya per proposar-me ser vocal com a independent. Moltes 

gràcies. 

 

Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que avui posem punt i final a 4 

anys d'intensa feina. En el meu cas han estat els darrers 13 mesos que he hagut de substituir a 

la Laura Baldoví que va decidir plegar.Aprofitant que la Laura és aquí li torno a donar les gràcies 

com vaig fer en el seu moment. Han estat 13 mesos de gran aprenentatge i a la vegada de 

poder dur a terme una tasca molt il·lusionant al capdavant de comunicació, joventut i atenció a 

les persones. S'han fet moltes coses en aquests àmbits com els concerts per gent jove, la nova 

pàgina web... Finalment, agraeixo l'acolliment de tot l'equip de govern i la comprensió mostrada 

sabent que m'incorporava a una legislatura ja en funcionament. I a la Imma amb la qual també 

hem après moltes coses a nivell legal que és interessant saber. Moltes gràcies. 

 

Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ i manifesta que vaig arribar a l’EMD des 

del meu barri i la meva associació de la Serreta amb la motxilla plena d’il·lusió. Al llarg 

d’aquests 4 anys he anat buidant aquestes il·lusions abocant-les a la meva feina i creant-ne 

d’altres sempre pensant en Valldoreix. Per aquest motiu vull agrair a tothom aquest 4 anys en 

els que hem estat molt feliços al capdavant de les nostres àrees, pensant que els “IDUS” de 

maig ens són favorables i els meus caps ho consideren adient poder seguir treballant novament 

per Valldoreix. 

 

Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i manifesta bona tarda companys de 

govern, fa 4 anys que vaig entrar en aquest govern com a vocal, em vaig posar a treballar per 

Valldoreix en les àrees que m’havien correspost, Comerç, Gen Gran, Serveis Socials, i més tard, 

en recollida de residus urbans el qual ha estat un veritable drama en implantar el porta a porta i 

selectiu. No se si ho he aconseguit però la meva voluntat ha estat de fer-ho el millor possible. 

Dono les gràcies als tècnics de la casa, principalment a la Coque i a la Laura, sense oblidar el 

personal de la Brigada que sense ells moltes vegades o hagués aconseguit els meus propòsits, 

pel qual repeteixo gràcies tècnics. També dono les gràcies als meus companys de 
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govern per les seves aportacions quan les he necessitat i sobretot al president, senyor Puig, per 

confiar en mi i finalment he de dir que em porto una gran experiència positiva després 

d’aquests quatre anys. Repeteixo, gràcies senyor President, gràcies companys de govern. 

 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que espera que sigui un 

punt i seguit i no un comiat. Portar l’àrea d’economia ha estat un veritable plaer. Recorda que 

el primer pressupost, l’any que van entrar al govern, el van haver de retallar uns 400.000€. 

També manifesta que vol agrair al seu departament, la Sílvia, la Chabela i la Imma per la seva 

bona feina durant aquests 4 anys. Gràcies. 

 

Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que no vull repetir-me i no diré noms per no deixar-

me a ningú, però vull agrair la feina feta per tots els tècnics i treballadors de l’EMD i també a 

totes les empreses que han treballat per a nosaltres durant tots aquests quatre anys. Manifestar 

la meva gratitud a tot el meu equip per la seva implicació i dedicació durant aquests quatre 

anys, perquè sense ells no hagués estat possible. M’ha fet molta il·lusió treballar durant aquests 

anys pel poble que m’ha vist néixer i créixer. Tot i que cal dir que han estat uns anys durs per 

l’atac personal que se m’ha fet. Moltes gràcies a tots! 

 

 

17.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

DENÚNCIA ASSETJAMENT.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 

pregunta com evoluciona el tema de la segona denúncia que va presentar un empleat de la 

EMD. Pregunta quina és la persona anomenada i encarregada de portar el tema. 

 

Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que aquest tema el porta la 

Secretaria-interventora de l’EMD donat que com es tracta del mateix tema i de fet és una 

reiteració de la primera denúncia, considerem que s’ha de portar per la mateixa persona. 

 

Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i pregunta qui és la persona responsable 

de redactar el procediment per presentar queixes per aquest tipus de situacions. Pregunta si ha 

començat a fer-ho ja.  

 

Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que des de Secretaria s’està 

redactant un protocol. 
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GRAVACIONS SESSIONS PLENÀRIES.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I 

ÀLVAREZ i manifesta que en el mes de juliol de 2014 va demanar si li podien fer entrega de les 

gravacions dels plens i la resposta que ha tingut fins ara és que quan estigués acabada la web, 

les trobaria allà penjades. Posteriorment el 19 de març el senyor Bernat Gisbert em va 

respondre que del tema dels àudios, posaran un servidor nou la setmana que ve, dedicat a 

penjar els àudios, i aleshores li cedirem, sempre i quan la Secretària-interventora no tingui cap 

inconvenient. Ara per ara no estan els àudios penjats a la web. Torno a manifestar que l’article 

20 de la Constitució diu ben clar que són audiències públiques i que per tant tenim dret a 

aquestes gravacions. I la pròpia Llei d’Hisendes Locals deixa ben clar que són audiències 

públiques. Serien tan amables de complir amb el que diu la llei i entregar les gravacions? De fet 

la web de transparència no funciona i no permet accedir, ni a les actes que havien penjat a la 

web. 

 

Respon el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que efectivament no han pogut penjar-

les a la web perquè “pesen molt”, ocupen molt i han entregat las gravacions a una empresa 

especialitzada perquè les converteixi a un volum més reduït. 

 

Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que per ell no hi ha 

problema, que vindrà a la EMD amb un “pendrive” perquè li puguin entregar les gravacions i 

que d’aquesta manera no hi haurà problema per poder-les copiar. 

 

 

PETICIÓ REGISTRES D’ENTRADA.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 

manifesta que pel que fa a la sol·licitud d’una còpia dels registres d’entrada, li consta que han 

fet un escrit demanant a l’Agència de Protecció de Dades que es manifesti respecte de la seva 

petició i estan a l’espera de rebre resposta. Pregunta si és així, i com està la situació en aquest 

moment. 

 

Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que efectivament estan a l’espera de 

rebre resposta de l’Agència de Protecció de Dades i tant bon punt arribi l’escrit li faran arribar. 

 

 

NOU PROGRAMA DE REGISTRE.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 

manifesta que en el Ple Ordinari del mes de març va preguntar d’aquest nou programa que 
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s’està preparant pel registre d’entrada i sortides de l’EMD, quin cost tindrà, qui ho farà, quins 

criteris estan definits. 

 

Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que en el ple del mes de març ja va dir 

que pel que fa al programa nou, de registre d’entrades i sortides, encara no podia dir res 

perquè s’està molt a les basseroles i que el 8 d’abril van tenir una primera reunió, i que a partir 

d’aquí si vol fer aportacions, que cap problema. 

 

Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que des del 19 de març no 

ha rebut cap informació sobre aquest tema i pregunta si seria tant amable d’informar sobre 

aquest punt. 

 

Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA  i manifesta que estan tenint moltes 

dificultats per poder parlar amb aquesta empresa, que han intentat mantenir vàries reunions 

però que no ha estat possible pels reiterats incompliments per part d’aquesta empresa. 

 

  

PRESENTACIÓ DE L’APP.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta 

que l’APP de Valldoreix, avui ha descarregat l’aplicació amb el seu mòbil i no és dinàmica. 

Manifesta que es va prometre que es podria saber el posicionament dels autobusos i aquest 

servei no el dona l’aplicació. Manifesta que la resta de l’aplicació no aporta informació que no 

pugui estar penjada a la pàgina web. Manifesta que l’atractiu d’aquesta aplicació era que es 

podria saber en tot moment on estan els autobusos, quan de temps trigarien en arribar a la 

parada del bus i en lloc d’això surt l’horari dels autobusos i una foto. I això no és el que es va 

contractar. 

  

Contesta el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que estan tenint molts problemes amb 

aquesta empresa contractada perquè no aconsegueixen que la aplicació del mòbil, en referència 

al seguiment i la ubicació dels busos, funcioni acuradament. Comenta que dins dels propers 

dies està prevista una reunió amb l’empresa per estudiar la situació.  

 

Pren la paraula el senyor JOSE MARIA CANALS ALVAREZ sol·licita que se li permeti estar 

present en aquesta reunió que comenta el senyor Gisbert. 

 

Respon el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que ja en parlarem.  
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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. Manifesta que si s’està parlant que hi haurà una consulta participativa 

amb els ciutadans, pregunta si se li ha fet una renovació del contracte a aquesta persona. 

 

Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que si s´ha fet una renovació 

d’aquest contracte, però que això no suposa que sigui una despesa fixa, que només facturarà 

els mesos que treballi. 

 

Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ manifesta que queda molt satisfet amb 

les respostes que avui han donat. 

 

A continuació el senyor JOSÉ Mª CANALS i ÀLVAREZ i manifesta que en primer lloc vol donar les 

gràcies a tot el personal de la EMD de Valldoreix. Que en quant a l’equip de govern han tingut 

diferències d’enfoc en diferents punts, però que això no treu que no hagi estat un honor poder 

estar en aquesta Junta de Veïns, mirant de fer una oposició constructiva encara que cada 

vegada més exigent per la seva part. Manifesta a la senyora Babiloni, que té vostè la facilitat 

d’expressar i explicar temes que són complicats d’una forma molt senzilla. És una virtut que no 

té tothom. Seguidament es dirigeix a tot els membres de la Junta de Veïns i diu: “Com el senyor 

Puig, també soc candidat a la presidència a les properes eleccions i aprofito l’avinentesa per 

demanar a tots vostès el seu vot a la meva candidatura”. Moltes gràcies a tothom. 

 

Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i dóna les gràcies al senyor Canals per 

les seves paraules. Manifesta que vol donar les gràcies a ICV-Verds de Sant Cugat, per haver 

cedit la seva vocalia, a la Candidatura de Progrés i Catalanista. També agrair la ajuda rebuda 

dels companys i companyes de la candidatura durant la legislatura, així con  a tot el personal de 

l’EMD, per la seva col·laboració. Moltes gràcies a tots i totes. Vull agrair a tots el veïns i veïnes 

que han tingut la paciència de venir a les audiències públiques i als plens, tan els que han 

participat com els que no. Moltes gràcies per la vostre presencia, que sempre és reconfortant. 

És la primera vegada que he exercit un càrrec públic i polític, per mi ha estat una experiència 

molt interessant, que m’ha reafirmat en la importància del que és públic; de totes i tots. Ja que 

la política municipal es l’eina més directa per combatre las desigualtats de la societat en que 

vivim. Personalment aquesta legislatura m’ha aportat alguna satisfacció i vull pensar que la 

meva feina ha servit per alguna cosa. Bé animar a tots el veïns i veïnes que el proper  24 de 

maig, vagin a votar,  perquè a més participació, més democràcia. I recordar- los que tot no 

s’acaba el 24 de maig, hi ha moltes maneres de participar en la vida política i social de 

Valldoreix. Moltes gràcies a tots. 
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Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 

sessió a les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 

 


