
 

 

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

CELEBRAT EL VINT-I-QUATRE DE SETEMBRE DE DOS MIL QUINZE. 

 

A Valldoreix, el dia vint-i-quatre de setembre 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-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-, senyor 

BERNAT GISBERT I RIBA–GRUP CiU-; senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-; 

senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor FRANCESC XAVIER HUMET 

CIENFUEGOS-JOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; senyor NOËL CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; 

i senyora SUSANNA CASTA I BALCELLS –GRUP CIUTADANS-; assistits per la Secretària de la 

Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió 

plenària ordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i 

hora. Tot seguit es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són 

objecte de la present sessió. 

 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 23 DE 
JULIOL DE 2015. 

 
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 23 de juliol 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 23 de juliol de 2015. 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 
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A) MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CIU, ERC-MES I C’s DE  SUPORT A LES 
PERSONES REFUGIADES DE LA GUERRA DE SÍRIA I DECLARAR-NOS CIUTAT 
ACOLLIDORA.  
 
L’any 2011 va començar una cruent guerra a Síria, a data d’avui, i segons dades de l’ACNUR es 
compten gairebé 200.000 morts, quasi 4 milions de desplaçats als països dels voltants: 
Jordània, Líbia, Turquia, Iraq i Egipte i 6,5 milions de desplaçats interns. Les darreres setmanes 
les persones refugiades han començat a agrupar-se a les portes d’Europa i el drama s’ha fet 
palès, especialment davant la negativa d’acollir-los per part d’alguns governs de països 
europeus i la fixació de quotes d’asil molt per sota de les xifres reals de persones fugides de la 
guerra i la violència armada. 
 
Davant d’aquest drama humanitari manifestem: 
 
Que els drets humans són universals i inviolables. Qualsevol persona vingui d’on vingui té dret a 
una nacionalitat, a una assistència sanitària i educativa mínima i a una vida digna. 
 
Que les situacions de guerra i de pobresa no són justificació per a la seva vulneració i que per 
tant si no es poden garantir els drets bàsics en el seu lloc d’origen cal en primer lloc garantir la 
seguretat de les persones, alhora que es treballa per millorar les condicions indignes d’origen. 
 
Que segons la Convenció de Ginebra i l’Estatut del Refugiat, tots dos tractats internacionals 
signats i ratificats per l’Estat Espanyol i la resta de països de la UE, cal facilitar l’estat de 
refugiat i donar protecció jurídica a les víctimes civils d’una guerra. 
 
Que en un passat no gaire llunyà, milers de catalans i catalanes van ser acollits en altres països 
quan fugien de la guerra i la dictadura franquista. 
 
Que Sant Cugat del Vallès s’incorpora al pla d’acollida per a refugiats del Consell Comarcal. 
 
Que Valldoreix és un poble solidari tal com demostra l’atorgament anual del pressupost 
municipal a accions de cooperació, 
 
Per tot això els grups municipals de CiU, ERC-MES i C’s  proposem l’adopció dels següents  
ACORDS: 
 

1- Promoure que la comunitat internacional emprengui les accions necessàries per protegir 
la població civil i prevenir que es cometin més crims de drets internacional, inclosos crims 
de guerra i de lesa humanitat.  
 

2- Instar al consell de Seguretat de les Nacions Unides que remeti la situació de Síria a la 
cort Penal Internacional, i ordeni la congelació d’actius del president Bashar Al-Assad i els 
seus col·laboradors propers. Així com l’embargament de béns a les forces de 
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l’Estat Islàmic en qualsevol país que es trobin.  
 
 

3- Instar al Govern Espanyol a que posi fi immediatament a les transferències d’armes al 
Govern Sirià, així com impedir el flux d’armes i qualsevol altre tipus de suport militar a 
grups armats de Síria que es cregui que han dut a terme violacions de drets humans i del 
dret internacional humanitari. 
 
 

4- Instar a l’Estat Espanyol a activar les polítiques d’asil polític per a les víctimes de la 
Guerra de Síria i que respecti la quota assenyalada en base a la proposta de la Unió 
Europea. 
 

5- Posar a disposició dels plans d’actuació definits per la Generalitat i les associacions de 
suport als refugiats els recursos existents a la nostra vila (suport legal, xarxa d’entitats...) 
així com nous recursos (econòmics, acollida temporal...) per a pal·liar la dramàtica 
situació de les persones refugiades. 
 

6- Col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en la recerca d’habitatge per 
acollir persones refugiades que vinguin al nostre municipi. 
 

7- Comunicar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l’Estat Espanyol, a la presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’ACNUR, al 
Comitè Català d’Ajuda al Refugiat i a Creu Roja. 
 

8- Coordinar-nos amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i les altres ciutats que formen 
part de la xarxa de Ciutats-Refugi i comprometre’s des de Valldoreix a col·laborar en tot 
allò que calgui.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: La vocal llegeix sencera la moció. 
 
VOCAL SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda, com no 
pot ser d’una altra manera el nostre vot serà afirmatiu en aquesta moció. Però no hem volgut 
que sigui una moció institucional perquè volem denunciar la doble moral a la que ens té 
acostumats a expressar-nos en la nostra societat i aquesta hipocresia que ens acompanya quan 
hem d’expressar la nostra solidaritat vers la gent que s’està jugant la vida amb l’únic objectiu 
de sobreviure. Perquè no fem més i actuem? En el cas ininterromput des de fa anys de la gent 
que fuig del continent africà de governs corruptes que ajudem a mantenir els governs 
occidentals, a canvi d’expoliar els seus països, la seva riquesa, que en definitiva seria el seu 
“modus vivendi”. Perquè siguem impassibles davant de la tragèdia diària del nostre mar, “el 
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mare mortum”, que segons algunes dades hi ha més de 30.000 cadàvers en les seves aigües o 
profunditats des que va començar la gran onada migratòria, potser farà uns quinze anys. O en 
el cas de les tanques de Melilla, una tragèdia que està vivent el poble Kurd assetjat des de totes 
bandes, etc, etc, etc. En la hipocresia de participar en el gran negoci de les guerres, la venda 
d’armes sense escrúpols col·laborant amb entitats que tenen fons d’inversió en la gran indústria 
de la guerra. Ens està molt bé que instem al govern espanyol, a prendre accions, ens està molt 
bé comunicar tots aquests acords al president de la Generalitat, al govern espanyol, etc, etc. 
Ens està molt bé dir comunicar-ho a l’Ajuntament de Sant Cugat i comprometre’ns des de 
Valldoreix a tot allò que calgui, però això són només paraules. Però resulta que quan nosaltres 
en una de les esmenes, proposem que la primera i una de les necessitats més urgents de la 
gent que vindrà, serà disposar d’un sostre, un dels mitjans que podem disposar i que tenim 
més per la mà, vostès es neguen a que aparegui Promusa en una de les nostres esmenes que 
vam intentar consensuar. Per gestionar habitatge públic qui millor que l’empresa pública 
d’habitatge de Sant Cugat que a més a més a la vegada fa anuncis o propaganda, s’anuncia 
com a oficina local d’habitatge, per gestionar habitatges particulars. Senyors, ja ens ho 
explicaran! Ah, i els demanem que ens diguin quants diners estem disposats a donar dels 
nostres pressupostos per ajudar i de quines partides es trauran. Moltes gràcies. 
 
 
VOCAL SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Bé, senyor Humet, jo respecto la seva postura, 
m’hagués agradat molt que aquesta moció hagués estat institucional per la importància de la 
mateixa, i respecte dels pisos de Promusa, vostè ja sap que tal com ho vam parlar a la Junta de 
Portaveus extensament, som partidaris de fer un incís molt més ampli i que no només es parli 
dels pisos de Promusa sinó que només parli de la recerca d’habitatge; que pot ser Promusa, pot 
ser masoveria urbana, pisos del banc dolent, poden ser moltes altres coses. Aquest és el nostre 
posicionament i és el que ens ha semblat millor. A nivell de pressupostos estem elaborant el 
pressupost en aquest moment, de fet l’estem fent i tenim contemplat destinar una partida que 
quan sapiguem el que farem, vostès seran informats  els primers i ho contrastarem. 
 
 
VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Si, jo només dir que des d’Esquerra es dóna no només 
el vot favorable, si s’ha de formar part d’aquesta moció precisament perquè a la Junta de 
Portaveus es va parlar que no només ens podíem quedar amb paraules, que hi havia d’haver 
una partida pressupostària que anés més enllà d’aquella part que nosaltres com a Valldoreix ja 
aportem a l’Ajuntament de Sant Cugat en forma del 9,2% del pressupost, que és el que es 
reconeix és la despesa que a nosaltres ens pertocaria. La discussió que hi havia a la Junta de 
Portaveus, era si nosaltres ja participarem de qualsevol despesa en aquest sentit que es faci 
d’atenció als refugiats, creiem que com a Valldoreixencs i Valldoreixenques hem de fer una 
miqueta més. Llavors, donat que tots estàvem d’acord en que es faria una mica més i que això 
quedaria en pressupost perquè com molt bé apunta el company de procés constituent no 
només ens podem quedar en paraules, i aquesta gent un cop vingui hi haurà una necessitat de 
vivenda i una necessitat de diners, que s’haurà de mantenir a famílies que vinguin i que durant 
un temps no tindran feina, doncs evidentment això ho hem de pressupostar. Donat que ja 
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quedava clar que hauria de ser així, nosaltres col·laborem amb aquesta moció i evidentment 
donarem el vot favorable. 
 
 
VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies. Comentar també a les persones de 
Valldoreix que l’Ajuntament de Sant Cugat i la resta de partits polítics, han endegat una 
comissió per treballar pels aspectes de ser ciutat d’acollida. La dotació pressupostària que aquí 
es pugui donar és un primer pas i és molt correcte, però el que s’està coordinant des d’allà i 
penso que ens hauríem d’enmirallar una mica, és el fet que les persones que fossin capaç o 
tinguessin la voluntat d’oferir casa seva per acollir algunes de les persones o les famílies que 
poguessin venir, comencessin a bellugar-se i es posessin en contacte amb nosaltres o amb qui 
se sentissin més còmodes, i nosaltres també començar a crear una bossa de possibles 
voluntaris col·laboradors. S’entén, d’entrada i sense cap coneixement de com aniran les coses, i 
després de les primeres converses que hi ha hagut en els consells comarcals, que serà 
complicat trobar habitatge d’entrada, per les persones però que ja es destinarà i que trigarà uns 
dos, quatre mesos en recol·locar les persones que vagin arribant. Seria per aquesta, d’entrada, 
i dic jo que sobre el paper encara no s’ha avaluat, seria necessària que les persones voluntàries 
poguessin acollir aquestes persones que vinguessin dos o quatre mesos. Si algú de Valldoreix 
tingués aquesta inquietud tant de bo, es pugues adreçar aquí a l’EMD com evidentment es 
pugues adreçar a l’òrgan competent de Sant Cugat, però penso que podríem gestionar-ho des 
d’aquí. I d’altre banda, pensar també que no només els caldrà habitatge sinó que també 
aducació pels fills, suport psicològic, sanitari i moltes altres coses necessàries per gent que ve 
fugint d’una guerra. Moltes gràcies.  
 
 
VOCAL SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Gràcies senyor Margineda per la seva informació 
i si li sembla ho podríem recollir i fer una notícia a l’Info que arriba a totes les cases de 
Valldoreix i d’aquesta manera arribar a tota la ciutadania. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

S’aprova per unanimitat. 

 
 

B) MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS i CIU SOBRE LA 
SEGURETAT CIUTADANA. 

 
Atès que la dotació policial de Valldoreix és insuficient. 
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Atenent que a Catalunya hauria de complir-se un ràtio de 2´3 Mossos per cada 1000 habitants i 
1´26 Policies Locals per cada 1000 h. 
 
Que les recomanacions de la Unió Europea és de 2 policies per cada 1000 h. i que el FEMP 
(Federació Espanyola de Municipis i Províncies) recomana 1 efectiu cada 667 H. 
 
Atenent que aquestes recomanacions no són més que això i que estan elaborades sota criteris 
generalistes havent-les d'adaptar a les singularitats de cada municipi. 
 
Que una de les singularitats més important de Valldoreix és la seva configuració geogràfica que 
és de dispersió urbana, estenent-se de llarg a llarg de diversos quilòmetres quadrats on viuen 
en cases unifamiliars més de 8.000 habitants. El que requereix una logística més complicada 
que els nuclis centralitzats. 
 
Atenent al fet que els canvis socials requereixen una policia activa que canviï amb ells i que ja 
no solament s'espera d'ella que sigui un cos repressiu contra el crim sinó que atengui a altres 
labors tals com a atenció ciutadana, accidents de trànsit, ajuda a les víctimes, labors d'índole 
preventiva, contacte amb les drogues, violència de gènere, competències relacionades amb el 
compliment de les Ordenances Municipals, etc… funcions que la canviant societat en la qual 
vivim necessita per part dels Cossos de Seguretat. 
 
Atenent que actualment solament existeix un contracte econòmic financer entre el AJSC i 
L´EMD que recull entre moltes altres coses les prestacions genèriques i no específiques que 
concedeix el  AJSC en Seguretat Ciutadana. Que en ell no s'enumera el nombre d'efectius que 
ens correspon, deixant al criteri de AJSC valorar les necessitats de Valldoreix. Que sí recull 
aquest contracte la participació econòmica que l´EMD ha de pagar al AJSC en matèria de 
Seguretat o pels efectius que ens concedeixen, sent aquesta d'un 9,16% corresponent a un 
pagament de 618.198,55 euros anuals, l'any 2014, que entra en la partida de Policia Municipal. 
 
Els Grups  Municipals de C´s i de  CiU proposen al Ple de la Junta de Veïns de l´EMD l´adopció 
dels següents ACORDS: 
 
El govern de l´EMD representat en la figura del President comenci una negociació més 
favorable i protectora cap als veïns de Valldoreix amb  AJSC i la Sra. Conesa. 
 
Per aconseguir els següents acords: 
 
Primer.- Augmentar el nombre d'efectius que actualment tenim en Valldoreix com aconsella la 
Unió Europea. 
 
Segon.-  Signar un conveni entre l´EMD de Valldoreix i el Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
que concreti tots els serveis que afecten la seguretat ciutadana. Entenent-se que aquest 
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conveni no solament es referiria al nombre específic d'efectius que ens adjudiquen, sinó també 
a tenir autoritat en les decisions que es prenguin en l'àmbit de Valldoreix sobre matèria de 
seguretat. 
 
Tercer.- Que l’EMD de Valldoreix pugui nomenar un representant al Consell de Seguretat 
Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA I BALCELLS: Bona tarda a tothom, primer demanar 
disculpes perquè és la primera moció que presento i estic una mica nerviosa. La moció que 
presento és sobre la seguretat ciutadana aquí a Valldoreix. Entenem que la seguretat ciutadana 
de Valldoreix és insuficient, que tant la Generalitat, com la Unió Europea, com el FEMD 
recomanen que hi hagi més agents per cada 1000 habitants que aquí no es compleix. Que 
aquestes recomanacions a la fi només són recomanacions generalistes i que el que demanen 
també és que es tenen que adaptar a les singularitats de cada domicili. I entenem que 
Valldoreix te una singularitat molt important que és la geogràfica. Nosaltres estem estesos 
sobre molts, molts quilòmetres quadrats i som una vila dispersa, amb cases unifamiliars que 
estan bastant separades les unes de les altres. Això és molt complicat de controlar tot aquest 
entorn, i és molt més fàcil en nuclis més centralitzats. Atenent que els canvis socials que s’han 
produït a la nostra societat i que requereix una policia activa que canviï amb la societat i que no 
només s’espera d’ella que sigui un cos repressiu, sinó que tingui unes altres labors, com la 
d’atenció ciutadana, accidents de trànsit, ajuda a les víctimes, d'índole preventiva, contacte 
amb les drogues, violència de gènere, competències relacionades amb el compliment de les 
Ordenances Municipals, etc… I atenent que actualment solament existeix un contracte 
econòmic financer entre el AJSC i L´EMD que recull entre moltes altres coses les prestacions 
genèriques i no específiques que concedeix el  AJSC en Seguretat Ciutadana. Que en ell no 
s'enumera el nombre d'efectius que ens correspon, deixant al criteri de AJSC valorar les 
necessitats de Valldoreix. Que sí recull aquest contracte la participació econòmica que l´EMD ha 
de pagar al AJSC en matèria de Seguretat o pels efectius que ens concedeixen, sent aquesta 
d'un 9,16% corresponent a un pagament de 618.198,55 euros anuals, l'any 2014, que entra en 
la partida de Policia Municipal. Els acords són: Primer.- Augmentar el nombre d'efectius que 
actualment tenim en Valldoreix com aconsella la Unió Europea. Segon.-  Signar un conveni 
entre l´EMD de Valldoreix i el Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que concreti tots els serveis 
que afecten la seguretat ciutadana. Entenent-se que aquest conveni no solament es referiria al 
nombre específic d'efectius que ens adjudiquen, sinó també a tenir autoritat en les decisions 
que es prenguin en l'àmbit de Valldoreix sobre matèria de seguretat. Tercer.- Que l’EMD de 
Valldoreix pugui nomenar un representant al Consell de Seguretat Municipal de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès. A mi em sembla, com ja vaig dir en la Junta de Portaveus, això és un 
tema important perquè hi ha una zona de Valldoreix que està protegida per seguretat privada i 
a mi això no em sembla bé. Això ho he treballat pensant que el meu poble és un poble 



 
 

 
 

8 

gran, és un poble que necessita de més seguretat, que no només pel crim sinó per ajudar a la 
gent, a la gent gran, jove, a tothom. Que Sant Cugat, sota el meu criteri, ens està incordiant 
una mica en aquest sentit. I que seria irresponsable sempre estar depenent dels polítics, vull dir 
que necessitem un contracte que ens asseguri el que tindrem, el que ens mereixem i el 
percentatge que ens dóna Sant Cugat a nosaltres i que ara mateix no es compleix i necessitem 
una seguretat.  
 
VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Be, nosaltres ens hem discutit al respecte, 
millor dit hem tingut debats al respecte d’aquesta moció i em sap greu que sigui la primera, 
però no sabíem si votar en contra o abstenir-nos per les següents raons. Finalment hem arribat 
a un “entente cordiale” que potser no la satisfà però ens acabarem abstenint. Aviam, a partir de 
que sobre el primer punt s’afirma que la dotació policial no és suficient, hem de dir que a 
Valldoreix no estem vivint en un clima d’alarma social ni en un entorn d’inserguretat. Naltros 
valorem al contrari que els robatoris i sense voler entrar en l’origen que causa la delinqüència, 
esdevenen estacionals i són causa i efecte de la privilegiada i desinteressada de l’entorn 
benestant. Dir que l’entorn benestant també genera actituds que vist des d’un prisma 
generalista arriba a ser una mica endèmic, es tendeixen a convertir certes incidències en 
problemàtiques de mala gestió, al desacat a no respectar normes de seguretat vial, de gestió de 
residus, des del punt de vista d’aquell que està al damunt d’aquestes coses, i és això el que fa 
que es generin dificultats de convivència i aquesta seria una de les possibles causes de 
l’augment de dotacions policials, però tampoc la veiem massa urgent en aquest sentit perquè 
no és una premissa suficientment potent per justificar aquest augment de la policia. Les 
persones que a vegades tendeixen a no respectar normes, i tenen la tendència que no va amb 
ells tot això, vull puntualitzar que no estem parlant de desobediència. Naltros parlem de 
desobediència i ho vull puntualitzar, quan un col·lectiu que després d’haver-ho valorat durant 
moltes hores, i estudiar quins motius i quines causes tenen, legitimen que hi ha normes que cal 
canviar i opten com a resposta a desobeir. Doncs és a partir d’estar per damunt de certes 
normes o possiblement de no donar-les valor, que es personalitzen les actuacions a nivell 
particular com és la vigilància privada al servei de clients, de fet el barri del senyor president, 
són clients que contracten la vigilància privada i és una cosa que fa una mica de grima, ja se 
que ara mateix és totalment inofensiu però és un primer pas per altres coses com podrien ser 
tancament de carrers per ús privat, ja passa a Sant Cugat en un carrer que es diu Pla de les 
Sardanes de la Floresta, que encara no m’han sabut explicar com s’ha fet, com pot passar 
també per posar tanques, i l’espai públic és de tots. No podem començar a que ho gestionin 
empreses privades, que a més protegits per la llei mordassa, que per sort tard o d’hora ens 
desfarem d’ella, i puguin tenir la possibilitat d’extralimitarse. Llavors l’augment d’efectius segons 
ratios, com s’argumenta en aquesta moció i està bé que ho contempli,  no es compleix ni a Sant 
Cugat ni aquí, però de partida el punt inicial és que ningú encara s’expliquen com es calculen 
els ratios. Penso que aquí cal una mica més de treball de base. Entenem per coherència que es 
basen en dades estadístiques amb variables de conflictivitat, densitat de població, superfície, 
però que no veiem que calgui donar per bo aquest punt sense tenir la foto complerta del que és 
la nostra idiosincràsia com a futur poble, com a poble, o com li vulgueu dir. Entenc que els 
ratios que marca la Unió Europea són els estàndars, i els que pugui marcar Sant Cugat 



 
 

 
 

9 

són uns altres, però no sabem exactament com estan calculats i si necessitem nou policies o en 
necessitem tres, o quinze. Hauríem de partir d’aquesta base i un cop ja parlem del que 
necessitem i dels convenis en col·laboració com diu la moció que hauríem de tenir al respecte 
de la seguretat ciutadana, caldria no oblidar que s’hauria d’obrir no només aquesta mesa de 
treball, que hauríem de revisar tots els acords bilaterals que puguin haver-hi no només amb el 
tema de seguretat, sinó amb convenis que regulin i pautin actuacions com la recollida de la 
brossa, mobilitat, gestió de l’aigua, solidaritat, i una participació permanent en els òrgans de 
regulació. I per tot aquest .... que us acabo de deixar anar, ens abstindrem, Susana. 
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA I BALCELLS: Senyor Margineda, gràcies, li agraeixo les 
explicacions. Penso que ha centrat el seu discurs en els oficials que ens correspondria aquí a 
Valldoreix. Això és un dels aspectes que hi ha aquí, però penso que el més important és el 
contracte aquest. I efectivament hi ha unes ... importants com les escombraries o tot això que 
ens ve de Sant Cugat i que pensem molts de nosaltres que no estan be, o que no estaria tant 
be gestionat com des d’aquí. Però la veritat és que això és una de les coses importants que hi 
ha, penso que tenim quatre anys per endavant, quatre anys que podem anar modificant 
aquestes coses, o aclarint aquestes coses amb l’ajuntament, que no som nosaltres els que ho 
hem de fer sinó que ho han de fer ells, que realment pas a pas, en quatre anys podem anar 
retocant totes aquestes coses, o parlant, o fent taules per totes aquestes coses, per a mi la 
seguretat és important, i no només pel fet aquest, sinó que penso que moltes vegades, la 
policia de proximitat és educativa moltes vegades, no és repressora, és educativa més que altra 
cosa, està més al costat nostre que els Mossos d’Esquadra, i penso que són gent que la 
necessitem per moltes coses, no només pels robatoris que són puntuals, penso que són 
necessaris de veritat. I no ho dic només pel crim que pot existir o deixar d’existir a Valldoreix, 
que gràcies a Déu no en tenim gaires, fins el moment que es despertin i pensin com a dit vostè, 
per el status que hi ha a Valldoreix que pensin, “Dios mío aquí se puede robar lo que sea” i 
comencin a venir cap aquí com ja va passar una temporada al barri del Monmany. Que està 
malament tenir vigilància privada, doncs si, doncs jo tinc la seguretat privada a casa, perquè el 
que em van explicar els meus veïns del que havien passat a les seves cases, era horrible i tinc 
una filla i no tenia gens ni mica de ganes que li passés el que li havia passat a altres veïns del 
barri. Que està malament, efectivament, però hi ha el que hi ha. Per això vull més seguretat. I 
no estic demanant que em balitzint Valldoreix, sinó simplement que hi hagi més, però el més 
important d’aquesta moció és el contracte, que hi hagi un conveni de seguretat entre dos 
ajuntaments que ara no la hi ha. És això i ja ho he dit que fa un moment que ho he dit. Que 
hem d’enviar al senyor president que és el vocal de seguretat, enviar-lo cap allà amb tota la 
força de Valldoreix, de l’EMD per a que pugui negociar allà un conveni com Déu mana. Ja està. 
 
VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: M’agradaria compartir una mica amb el públic les 
reflexions que provoquen el vot que acabaré emetent, que ja li dic que serà negatiu, i li 
explicaré el perquè, tot i què hi ha part dels objectius que els compartim del tot, però creiem 
que s’hauria de fer d’una altra manera. A mi m’agradaria deixar clar el tema de la universalitat 
del servei i de l’obligació de les administracions de garantir la seguretat ciutadana. Garantir la 
seguretat ciutadana a través dels cossos de seguretat públic, en lloc de les alternatives de 
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la seguretat privada, i per tant de la necessitat de disposar dels efectius adients per poder 
donar aquest servei. De fet això, en el seu moment ja va ser una reivindicació de la Candidatura 
de Progrés i Catalanista davant de l’Ajuntament de Sant Cugat, vull dir que això ja fa temps i 
que evidentment això està recollit a la Candidatura de Valldoreix Decideix i això és compartit 
per Esquerra Més aquí a Valldoreix. Respecte als ratios que es parlen, jo m’he estat informant, i 
veig que la font dels ratios, poden ser diverses i que a cada una d’aquestes fonts, les ratios són 
diferents. Però queda clar que la moció va en la línia de que hi ha part de la població que té 
aquesta sensació d’inseguretat. Llavors potser hauríem d’intentar fer alguna mesura correctora 
en aquest sentit i després ja parlaré d’una altra cosa. Nosaltres creiem que ens podem plantejar 
de recuperar els dos vigilants com a auxiliars de la policia local. Ja que nosaltres tenim aquesta 
capacitat, és cert que dependrà del pressupost i de la voluntat política, però tindríem la 
possibilitat de tenir aquests vigilants que podrien fer moltes tasques que són de policia 
municipal però que els hi podrien donar suport. Creiem que es podria millorar la gestió i fer-la 
pública, la gestió de la policia municipal de tots aquests agents que hi ha aquí, home està clar 
que no farem un decàleg de on està cada agent en cada moment, tampoc cal donar pistes, no? 
Però sí que la ciutadania tingui consciència de que escolta: tenim tots aquests agents, 
cobreixen aquestes zones, fan aquests torns, a la gent això li podria donar una mica de 
tranquil·litat. Queda clar que estem d’acord en que Valldoreix tingui un representant a la junta 
de seguretat, tot i que aquesta junta de seguretat creiem que ja sigui la junta o ja sigui una 
subcomissió d’aquesta junta aquí a Valldoreix, hauria de comptar no només amb la presència 
de l’equip de govern sinó també amb l’oposició per una qüestió de participació. Creiem que la 
policia local, hauria de dependre, la que depèn orgànicament de Sant Cugat, però 
funcionalment de Valldoreix, almenys aquells agents que tenim aquí, perquè l’equip de govern 
pugui decidir algunes accions concretes. Creiem que el govern de Valldoreix  hauria de poder 
establir campanyes, actuacions i maneres de fer de la policia local, per exemple, és molt 
estrany que els dissabtes de mercadet es vegi que hi ha tot protecció civil, hi ha els mossos 
d’esquadra però els agents de la policia municipal no se’ls veu tant. Doncs potser en aquests 
moments, en els moments d’entrada i sortida de l’estació pel matí i per la tarda, podria ser 
interessant que nosaltres els poguéssim dir, escolta Ajuntament de Sant Cugat, aquests agents 
que tenim nosaltres aquí, potser seria interessant que estiguessin més visibles. Amb tots els 
respectes cap el meu president, donat el resultat de la negociació a partir dels terrenys de 
l’estació, jo personalment i Esquerra Més, no tenim confiança amb la capacitat negociadora, ja 
no d’ell personalment, sinó el fet de que Convergència i Unió, o Convergència Democràtica, 
Unió Democràtica i Actuem, estiguin en l’Ajuntament i en l’EMD, pot donar que haguem de cedir 
algunes coses per algunes altres. És en aquest punt i donada que a l’Ajuntament de Sant Cugat 
no hi ha majoria absoluta de Convergència, que hauríem d’aprofitar i crear una comissió de 
negociació mixta Ajuntament-EMD, on evidentment hi participés no només l’equip de govern 
sinó també l’oposició. I acabo. Per últim, nosaltres entenem que la moció obvia que a part del 
conveni financer hi ha el conveni competencial, de cooperació entre les dues administracions. 
Aquest conveni competencial a dia d’avui entenem que és obsolet i que podria ser un bon 
moment per parlar no només dels temes de seguretat sinó també temes d’habitatge, temes de 
serveis socials, gestió d’equipaments i zones verdes que són de titularitat de l’Ajuntament i que 
tenim aquí, com el volei, i podríem parlar de determinades competències urbanístiques o 
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d’implantar el que s’anomena finestreta única, que evidentment no seria finestreta única però 
si, ser capaços d’intentar donar als ciutadans i ciutadanes de Valldoreix, tots aquells serveis que 
a dia d’avui són necessaris movem a Sant Cugat, que no ho haguéssim de fer. Totes aquestes 
coses si som capaços de negociar-ho amb l’ajuntament, doncs crec que seria un bon punt. És 
per tot això que sentint-ho molt jo votaré en contra d’aquesta moció, que tot i que hi hagi uns 
punts amb els que hi estem d’acord, creiem que s’hi ha d’arribar d’una altra manera. Gràcies. 
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA I BALCELLS: Dues coses, una respecte del que has dit 
abans de la vigilància local, si vostè ho recorda ja vaig fer la pregunta en un ple que hi ha un 
contracte de 1965 que diu que tenim dret a la vigilància local i que serviria per resoldre aquests 
temes, efectivament. Això es podria fer però penso que ja hi ha suficients efectius a Sant 
Cugat, i ja els estem pagant, com perquè haguem de sumar el cost de la vigilància local. I 
segons tots aquests ratios que no sabeu d’on surten i és el que diu l’eurostad, totes aquestes, 
però més o menys totes parlen del mateix, unes parlen que la policia local potser és 1,25 i 
l’altre és 1,50 i l’altre 1,75, però parlen entre 1 i 3, no són tant variables.  
 
VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Una de les coses interessants que he vist quan 
estàvem discutint, parlàvem d’aquests ratios, i et sortien uns números, que potser et surten 14 
agents, per exemple, i sempre ho calculàvem sobre la plantilla que hi ha, que són 100 i escaig i 
que Sant Cugat vol que siguin 120 abans que acabi aquest mandat. Resulta que tots aquests 
ratios el que fan és parlar d’agents en servei, 24, 7, 365, és a dir que si volguéssim complir 
aquests ratios, potser hauríem de multiplicar per 4 i escaig. Perquè clar una cosa és els agents 
que jo tinc i l’altre cosa és la plantilla que conformen aquests agents. 
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA I BALCELLS: És veritat que jo he parlat dels ratios però 
també he parlat que tenim un 9,16%, amb el contracte que tenim, el que està clar és que si ara 
mateix n’hi ha 100, ens corresponen 9,16 policies a Valldoreix. I a més els Mossos d’Esquadra. 
 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: Si, gràcies perquè això era un tema a deixar 
clar perquè només es referia el senyor Noël a la Policia Local. Per al·lusions senyor Margineda, 
dir que el barri del Monmany no és el barri del president, vostè viu al barri aquest, però no és el 
meu barri. Després, penso que s’ha estat exposant temes que no van pel que és aquesta 
moció, perquè hem entrat en debats de diferents coses que estan fora de la moció. Si ens 
cenyim directament a la moció, per al·lusions també al senyor Climent, el fet que hi hagi una 
gestió que vostè pensi que jo no he fet bé, vostè ha dit que després de la gestió del terreny de 
l’estació evidentment ja no em té confiança...., també recordar-li que si jo estic aquí és perquè 
el poble m’ha atorgat la seva confiança per tant separem una cosa de l’altra, perquè quan es 
facin gestions diguem-ne ben fetes, que per això estem aquí, al seu entendre, perquè jo diria 
que totes les gestions que es fan, es fan amb tota la intenció de que es facin bé.  L’altre cosa 
és que vostè ho vegi d’una manera però penso que no ha de vincular una cosa amb l’altre, si 
més no, no entenc perquè vincula una cosa amb l’altre, pel fet de dir que no mereixo la 
confiança, a l’hora de defensar els interessos o la seguretat dels meus veïns, cosa que per 
descomptat no li accepto. Després vostè es contradiu perquè després diu que, quan parla 
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de la junta de seguretat de Sant Cugat, que hi hauria d’haver una subjunta de seguretat, per 
descomptat que tota la informació que jo obtingui estarà a l’abast ja no sols dels meus vocals 
de govern, sinó també de l’oposició, faltaria més. Ha fet vàries argumentacions del que hauria 
de fer la policia i li diré que des del nostre grup CiU-Actuem, evidentment que estem per a que 
la seguretat sigui pública, per descomptat, però evidentment entenem que quan es donin casos 
que per la seguretat pròpia, una persona o un grup de veïns o qui sigui, pugui contractar 
seguretat privada, doncs evidentment mentre se segueixi la llei, en principi estem d’acord. 
També dir-li que aquesta seguretat que esmentàveu, és una seguretat que manté totes les 
condicions per poder existir, però també recordar-li que vostè demanava que tenir aquests  
vigilants locals que podrien estar a càrrec de l’EMD i per tant a càrrec del seu pressupost, 
només dir-li que quan nosaltres estàvem a l’anterior legislatura o l’altre, estàvem a l’oposició, 
precisament nosaltres vam ser els qui no vam treure la dotació de la partida oberta amb 10 
euros al pressupost, perquè es volia eliminar i precisament des del grup de CiU-Actuem vam 
mantenir aquesta partida oberta, i no eliminar-la perquè sempre quedés la possibilitat. I 
evidentment se li pot donar a aquests vigilants altres funcions, però no és tan fàcil com 
argumenteu aquí, les coses no es fan així, i no és tan fàcil dir o està molt be dir posem 
vigilància i que facin això i lo altra. No és tan fàcil perquè existeixen lleis que regulen totes 
aquestes operatives. Be, també ha esmentat de passada lo del conveni competencial i 
econòmic, només recordar-li que el millor conveni que tenim és el que tenim actualment, però 
per això vostè fa tota una sèrie de reclamacions ara que evidentment ja venen des de fa anys, 
12 o 14 anys o més. Per tant, vostè representa que també van estar al govern i tampoc ho 
varen fer i fa molt temps que d’això se’n parla. Be, en principi ja està.  
 
VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo em sembla que he sigut molt clar dient: amb tots 
els respectes al president i no posant en dubte la seva vàlua, sinó ja que comparteixen partit 
polític o coalició, i ja que hi ha altres interessos que es puguin derivar de que estem tots dos a 
cada un dels governs, i que evidentment doncs tenim moltes negociacions obertes, potser fruit 
d’això ens acabem trobant amb casos en què, a opinió del meu grup i de potser algú altra, no 
han estat del tot encertats com és el conveni que regula la cessió dels terrenys de l’estació. 
Aquest era el punt on li deia això. Per això li volia dir clarament que el problema no era pas la 
seva vàlua personal, que no era aquest el motiu. I tot allò que no s’hagi fet abans, fa 12, fa 16 
o 20 o 50 anys, si els que estem avui aquí creiem que ens hi hauríem de posar, doncs posem-
nos-hi! Si tinc molt clar que evidentment aquest tipus de vigilants haurien de seguir una 
reglamentació, doncs mirem-ho, si s’escau també adverteixo que evidentment això depèn del 
pressupost, s’hauria de pressupostar i s’haurà de veure si es pot o no es pot, i haurem de veure 
com ha quedat la llei estatal de contractació pública, si ho podem fer o no ho podem fer. Aquí 
és on jo també adverteixo que no és tan fàcil. A partir d’aquí jo intento recollir totes aquelles 
coses que la Candidatura de Progrés i Catalanista potser en el seu moment va voler fer i no va 
poder, però al mateix temps tinc la mà totalment estesa que tot allò que creguem que es pot 
fer, entre tots i que pugui ajudar a l’equip de govern a fer, evidentment sempre que estigui en 
la línia del que nosaltres creiem, d’això no en tingui cap dubte. 
 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies, per descomptat. 
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VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Hola, bona tarda a tothom, la meva intervenció 
és pel tema del conveni econòmic financer que es va signar, que es parla del 9.16% nosaltres 
participem en un 9,16% de les despeses com seguretat, i això suposen els 618.000€ que 
sortien a la moció. Clar que aquest va ser un tema de discussió en el moment de negociar el 
conveni perquè el 916 és la població que som aquí a Valldoreix corresponent a tota la població 
de Sant Cugat, però dir que són 100 agents i que ens tocarien 9, si, si, és una conclusió a la 
que es pot arribar, però és clar que aquí es computen tots els costos directes i indirectes de la 
seguretat. Per tant, el secretari que agafa el telèfon a comissaria està computat també en 
aquest 9.16% del cost. Vull dir que paguem, tot, els vehicles, etc. Per això tenim 3 agents 
permanents a Valldoreix però també tenim agents que passen per Valldoreix i també fan un 
servei aquí i estan computats en aquest 9,16%. Per tant la nostra voluntat d’adherir-nos a 
aquesta moció és perquè creiem també en un conveni.  
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, Ciutadans) 

Vots en contra: 1 (ERC-MES) 

Abstencions: 2 (CUP-PC) 

 

C) MOCIÓ INSTITUCIONAL PER AL CONTROL I CONSTRENYIMENT DE LES 
MESURES CORRECTORES A APLICAR PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
EN ELS EPISODIS DE CONTAMINACIÓ DEL TORRENT DE SALADRIGUES, I PER A 
L’ACTUACIÓ EN LA NETEJA DE LES RIERES DE VALLDOREIX. 

 

1. Atès que Valldoreix i Sant Cugat del Vallès formen part del Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola i que una part molt important dels termes municipals es troben dins el Parc. 

 

2. Atès que aquesta pertinença comporta un determinat manteniment i cura dels boscos, així 
com de les terres mitjanceres, dels seus torrents, rieres i dels seus aqüífers. 

 

3. Atès que des de l’equip de govern s’ha tingut cura de l’estat de les rieres que travessen 
Valldoreix tal com es desprèn de les neteges  i desbroçaments programats o l’adequació de 
lleres i camins dins els entorns de ribera seguint els acords i criteris signats dins el marc de la 
Agenda 21 local.    

 

4. Atès que actualment algunes lleres  es troben afectades per episodis de contaminació, per 
arrossegament de deixalles per part dels senglars, o per ser diposit de deixalles per part 
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de ciutadans deplorables que l’empren com a abocador. 

 

5. Atès que la Riera Saladrigues neix sota el Turó de’n Fumet travessant  el districte de La 
Floresta, i entrant en un dels seus trams al terme de Valldoreix abans de seguir cap el nucli de 
Sant Cugat. 

 

6. Atès que la xarxa de clavegueram del districte de la Floresta presenta greus deficiències  en 
la  canalització de les seves aigües residuals al suportar el cabal afegit de les pluvials. 

 

7. Atès que en molts episodis de pluja l’augment de cabal dins la xarxa fa que les aigües del 
clavegueram brollin pels pous de registre o per alguns punts on la canonada és trencada fent 
aflorar el seu contingut contaminant en fecals i escampant-los llera avall, ocasionant dipòsits de 
fang i d’aigua estancada que en cada nova aportació de cabal és van estenent fins el nostre 
terme i contaminant els aqüífers de la zona.  

8.Atès que aquests fets són un greu atac al medi  i a les veïnes i veïns que compartim aquests 
espais. 

 

9. Atès que les veïnes i veïns de la Floresta i Sant Cugat s’han queixat en moltes ocasions per 
telèfon, de paraula, en el consell de barri de La Floresta o a través dels mitjans telemàtics que 
l'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes sense que s'hagi obtingut una 
resposta adequada.  
 

10. Atès que en els darrers 10 mesos això ha passat en 8 ocasions; és a dir, que en aquests 10 
mesos les aigües han anat per superfície un 40% del temps, però les pudors i la contaminació 
segueixen durant les setmanes en que no hi ha fuita. La darrera fuita va ser observada el dia 24 
d’agost.  

 

11. Atès que el desembussament puntual no soluciona el problema i que, malgrat l’acció que 
s'hi pugui fer, hi queda una crosta negra de llots que es va fent cada cop més gran i més 
compacta, amb bassals que triguen a assecar-se amb la conseqüent mala olor i amb les 
possibles conseqüències sanitàries que pot comportar. Els gossos i els senglars, freqüents a la 
zona, s'hi rebolquen i són potencials propagadors de malalties. A més, en els bassals hi ha una 
enorme quantitat de larves, moltes elles de mosquit tigre.  

 

12. Atès que una incidència que es reprodueix 8 vegades en 10 mesos, no és una incidència, és 
un problema estructural. I que una fuita que succeeix de mitjana cada 5 setmanes i perdura 
cada cop durant 2 setmanes, deixant després residus, no és un fet esporàdic, sinó un problema 
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permanent. 

 

Per tot això, tots els grups municipals de l’EMD de Valldoreix adopten els següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Que l'equip de govern s’impliqui en la  resolució  dels episodis de contaminació del 
Torrent de Saladrigues com una prioritat i traslladar aquesta moció a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès  

 

SEGON.- Que és faci un seguiment de les afectacions que poden haver-se causat als trams 
dins el terme de Valldoreix i si s’escau es procedeixi al seu sanejament. 

 

TERCER.- Que també es procedeixi a adequar les lleres i a netejar de residus sòlids els trams 
de la Riera de Can Pagan entre el club de tennis, la part més propera al CEIP Ferran i Clua, el 
camp de futbol, i el tram que finalitza al barri de Mas Gener  de Mirasol. 

 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: A continuació llegeix la moció. 

 

VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies senyor Castelló. Afegir un tema, que 
tot i que la moció parla del torrent de Saladrigues, reiterar una altra vegada en el fet que ens 
comprometem també a treballar pel respecte de les nostres rieres i auditar-les i treballar en 
conseqüència. I després un afegitó que no surt a la moció, que és un comentari que cal que 
tinguem present i és que per exemple en la riera de Can Pagan, en el seu tram que va des del 
tennis abans d’arribar al Ferran Clua hi ha un dipòsit, o hi ha una explanada o un solar, on les 
brigades o algun departament de l’EMD, guarden la sal de desglaç. Ja en el seu moment es va 
fer una mena de vorera i un terra formigonat per a que no sobreseies en el cas de pluvials, està 
molt malmès, cada vegada que plou es fa una bassa d’aigua salinitzada que va directament a la 
riera. L’aigua salinitzada fa que la biodiversitat minvi molt, fa que només sobrevisqui cert tipus 
de plantes, i facilita molt l’erosió. No se si heu estat atents a la riera al seu estat des de l’últim 
pas de la maquinària que l’aplanés, però s’ha fet com una mena de sot bastant important. És a 
dir que l’aigua salinitzada provoca que en comptes de respectar la llera natural del riu, 
s’enfonsi, i aquest és un problema a part de l’ambiental naturalment, que s’hauria de corregir 
ja. Gràcies. 
 
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Senyor Castelló, jo ja sap que jo visc al costat 
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del camp de futbol, i passejo sovint per la riera de Can Pagan, i la veritat és que em queixava 
per la brutícia que hi ha moltes vegades i per les canyes que quan arriba allà la brigada i les 
talla, les deixa allà mateix i a l’estiu és molt perillós perquè es pot prendre foc. Jo em queixava 
però després de fer l’excursió amb el senyor Humet per la de Saladrigues, he vist que està 
bastant pitjor. Jo no sé com no s’ha fet una neteja abans, fa 10 mesos que està, i estava 
al·lucinant i a més a més amb la pudor que fa. 
 
VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Bé, no està explicant res que no coneguem, és 
evident que el tema de les rieres és un tema que ens ocupa i que l’estem treballant i no des de 
fa 10 mesos. La riera de Saladrigues ja fa molt de temps que parlem d’episodis d’abocaments, 
de lleres que surten, i abocaments de clavegueram que sobrecreixent, i estem treballant. El 
tema de la sal, també s’està treballant perquè és un tema que porta molta, molta, molta feina i 
molta paciència. Jo tinc aquí un informe tècnic fet per la riera de Saladrigues, que diu que en 
compliment del que disposa el Decret Autonòmic 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya, el tècnic que subscriu etc, 
etc, INFORMA: Per la riera de Saladrigues passa la instal·lació de clavegueram que ve de la 
Floresta i va la club de golf. La claveguera te un diàmetre –que és el que passa amb moltes de 
les clavegueres que tenim aquí-, te un diàmetre de 400 mm i formigó. En episodis de pluja la 
claveguera entra en càrrega, degut a que s’han connectat aigües pluvials –vol dir que la 
claveguera no entra en càrrega i despedeix les tapes i tots els residus per la riera. Això té un 
cost que s’està estudiant molt elevat, però que s’ha d’arreglar i estem treballant fortament. 
Perquè la riera de Saladrigues a Valldoreix té un tram molt petitet, no sé si vostès l’han vist, 
però és un tram molt petitet on hi ha la presa aquella que sovint s’omple de terra, que és el que 
arrossega la riera. Quasi, quasi podríem dir que de dos a tres vegades l’any, la tenen que 
netejar. És una cosa que ens correspondria a nosaltres i que Sant Cugat ens fa. Pel que 
respecte, feina, treball, insistir, i no us puc dir res més.  
 
VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Breument. Comentar simplement una cosa al 
públic assistent, i és que a Sant Cugat aquesta moció arrel de la feina que ha fet la companya 
Roser d’Iniciativa i amb el que he fet jo i la gent de la Floresta, que estàvem allà també, s’ha 
pogut fer institucional, evidentment en connivència i acord del consistori, i que s’han 
compromès a resoldre-ho en un termini màxim –que esperem que no sigui tant- de 18 mesos. 
Entenc que sigui lògic que l’Ajuntament de Sant Cugat dugui a terme el sanejament de 
precisament el tram de Valldoreix, el que no veig tant lògic és que no s’hagi fet res fins ara 
sabent que s’estava netejant. Jo no sabia que s’estava netejant a costa de Valldoreix. 
Haguéssim pogut veure l’origen de la contaminació i fer alguna cosa al respecte abans. No s’ha 
pogut fer, ho hem fet nosaltres? cap problema, es tira endavant, feina, feina, feina, com dèiem 
ara. El cas és aquest i sobre el tema de la sal no crec que sigui tant complicat resoldre-ho, i fer 
una base per a que no surti riera avall. Entenc que és temps i diners, això si que ho entenc, 
però complicat no. 
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VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Quan vam anar precisament amb un veí de la zona a 
veure la part de la riera que quedava al darrera de la casa, que no sé si el barri és seu o no 
però la casa si la té allà, ens van explicar una mica com està el tema. Més enllà que algú faci 
neteges dues, tres, quatre vegades l’any, vint, m’és igual, entenem que el problema va més 
enllà. És a dir si hi ha entrada de pluvials en el barri de la Floresta, a una canonada de 40 cm o 
del que sigui, és claríssim que el proper cop que plogui, tornarà a passar. Potser val la pena que 
en lloc d’anar fent neteges, que també les haurem de fer mentre hi hagi el problema, algú es 
plantegi d’on ve aquest problema, com deixo de tenir els pluvials “enxufats” al clavegueram i 
busco una manera de solucionar això per a que no es torni a donar. Això és el que jo entenc 
que hauríem de ser capaços de traslladar a qui tingui la competència, que entenc que en aquest 
cas és l’Ajuntament de Sant Cugat i veure quina és la part que ens ocupa i què és el que podem 
fer. Gràcies. 
 
 
VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Com ja he dit abans, això s’està treballant. Potser 
no m’he explicat prou bé, el tema que nosaltres netegem exterior és el tros justament de 
Valldoreix que no netegem nosaltres, que ens el neteja Sant Cugat i que és tots els sediments i 
tot lo que arrossega i que queda just en el mur aquell, que es forma en el carrer Rusc. El tema 
d’arreglar les clavegueres, en aquest cas no és un tema de dir canviem tubs i empalmen, que el 
veí també ha d’empalmar i tal, sinó que és un tema molt més complicat d’estudi i que les 
últimes dades que m’han arribat estem parlant de 4 milions d’euros. Però que sapigueu que des 
del departament de medi ambient i des del govern seguirem treballant perquè ens ocupa des 
de fa molt temps. Ja us anirem informant, d’acord? Gràcies. 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, Ciutadans, ERC-MES, CUP-PC) 

Vots en contra: 

Abstencions:  

S’aprova per unanimitat. 

 

D) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –
MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER TAL DE CREAR UN EQUIPAMENT 
AUTOGESTIONAT PEL JOVENT. 

 

Atès que Valldoreix és un poble jove on tenim més de 1600 joves entre 15 i 30 anys. 
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Atès que l’espai jove teòricament ubicat al Casal de Valldoreix no respon a les necessitats del 
jovent. 

 

Atès que els equipaments públics de Valldoreix resulten absolutament insuficients per a cobrir 
les necessitats del jovent. 

 

Atès que Valldoreix no compta amb cap equipament o espai específic per a joves. 

 

Atès que la proposta de la nova centralitat, en cas de tirar endavant, encara no sabem si 
acolliria un espai jove i com seria aquest. 

 

Atès que tampoc sabem ben bé els terminis en els que aquests nous equipaments estarien 
enllestits. 

 

Atès que la parcel·la situada a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 2-6 és propietat de l’EMD de 
Valldoreix i actualment no se n’està fent cap ús. 

 

Atès que aquesta parcel·la podria ser un espai idoni per ubicar-hi un equipament jove, ja fos de 
manera temporal o definitiva. En cas de ser temporal, posteriorment, aquest equipament podria 
quedar a disposició de la ciutadania per a altres usos. 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES sol·licita al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix 
adopti els següents ACORDS: 

 

PRIMER. Realitzar les adequacions necessàries a la parcel·la de Mossèn Cinto 2-6 perquè en el 
termini més curt possible poguí esdevenir un equipament jove. 

 

SEGON. Paral·lelament engegar un procés participatiu amb el jovent per tal d’avaluar les 
necessitats a què haurà de respondre un equipament jove. 

 

TERCER. Garantir que l’esmentat equipament jove serà autogestionat. 

 

QUART.- Incorporar en el projecte final de la centralitat, en cas de dur-se a terme, un 
equipament específic per al jovent i que respongui a dites necessitats. 
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CINQUÈ. En el cas de que el procés per convertir la parcel·la en equipaments per a joves 
demanés un període de temps de més de 6 mesos, cedir un espai per tal que el jovent de 
Valldoreix pugui fer-ne us. 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Nosaltres no creiem parlant amb el jovent del poble 
no creiem que necessitem una sala on vingui un assessor extern i els digui fem coses pels 
joves, sinó que creiem que són els joves els que han de buscar què volen fer i com ho volen 
fer, creiem que hauríem d’incorporar en el projecte final de la centralitat, en cas de que es 
dugui a terme, un equipament específic per al jovent i que respongui a dites necessitats, si és 
que l’equipament aquest anteriorment esmentat ha de ser temporal. Si hagués de ser definitiu 
evidentment no caldria. A mi m’agradaria explicar-li al públic que vàrem estar discutint bastant 
d’aquest tema i que es van plantejar alternatives que aquestes alternatives com a Esquerra MES 
ens semblen totalment correctes i que el que volem és, definir des d’ara ja, o començar a 
treballar per a que el jovent pugui tindre un espai que algun dia serà definitiu, i que mentre 
això no es doni siguem capaços de dotar-los d’alguna solució. És a dir que l’EMD es comprometi 
a que quan el jovent comenci a moure’s, doncs que tindrà un lloc on poder-se moure. Això és el 
que nosaltres demanem des d’Esquerra-MES. Gràcies 

 
VOCAL SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Nosaltres estem 
d’acord, votarem a favor, és un tema d’equipaments, en aquest moment quan parlem 
d’equipaments a Valldoreix és com un núvol. La megacentralitat, o el projecte de centralitat 
nosaltres creiem que és “de otras épocas que no tocan” creiem que s’ha d’estudiar el sistema i fer 
un pla d’equipaments a Valldoreix, i mentrestant evidentment estem d’acord amb el que ha 
explicat el Noël.  
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Senyor Climent, jo estic d’acord amb tot el que s’ha 
dit, realment també penso que la joventut de Valldoreix està demanant una associació però també 
penso que ha començat una mica en vestir-se per les sabates, perquè abans de fet tot això i 
penso que hem de buscar un vocal per la gent que s’està movent i està interessada com el Casal 
d’Avis, i altres associacions que també tenen el seu local o el comparteixen amb nosaltres, perquè 
a Valldoreix hi ha un problema greu amb els locals per a que les associacions puguin estar en 
aquests locals, però també penso que el primer que hem de fer és una mica didàctic amb aquesta 
joventut perquè abans de donar-los res, penso que hi ha una legalitat i s’han d’establir com a 
associació. Aleshores se’ls té que ensenyar des de l’EMD com poden arribar a ser una associació 
perquè no crec que se’ls pugui donar res si no estan establerts com a associació. Crec que és així.  
 
VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Em consta que el vocal de joventut i sinó ja ens ho 
explicarà però em consta que ja els està assessorant i des de la JERC, des de la joventut 
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d’esquerres estan en contacte amb ell i des d’altres joves que no tenen res a veure amb cap 
organització política estan justament seguint tot aquest procés per intentar ser una associació, 
associació de joves de Valldoreix, i això porta el seu temps i trobar una legalitat, nosaltres diem, 
com que encara porta més temps trobar un local on es puguin reunir i com que encara porta més 
temps poder crear aquest local que no existeix, fem la moció, engeguem-ho però paral·lelament –
suposo que ja ens ho explicarà- fem altres feines. 
 
VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Comentar que d’acord, d’acord, d’acord, Noël. 
Més que una entitat o una associació, discrepo, tal com hem parlat amb temes de participació que 
no cal que tot estigui tan regulat per a que la gent pugui participar, entenc que amb una 
assemblea jove, seria suficient per a que el govern es plantegés ja dotar-la d’un espai, 
evidentment autogestionat, amb els valors que això implica i amb la necessitat que aquests joves 
s’expressin tal com ells més creguin necessari. Això suposo que ho teniu present també però vull 
fer palesa aquesta puntualització. Gràcies.  
 
VOCAL SR. BERNAT GISBERT RIBA: Gràcies senyor president. Primer de tot Noël, ahir 
precisament vam estar amb l’Eloi i un parell més de joves i el primer que els vam dir és que a mi 
em sembla molt bé totes les aportacions que ens vulguin fer i que ells busquen llocs de reunió, 
però primer de tot li he dit porta’m a gent. És a dir sempre i un dia vam quedar amb el Quim i 
sempre em porta a tres persones. Necessitem representació del jovent per saber quines són les 
seves necessitats, perquè si no sabem quines són, difícilment podrem crear quan i com. Després, 
parles que no comptem d’un espai específicament per a joves, i hi estic d’acord, però també cal dir 
que a part que econòmicament amb el pressupost que tenim això és totalment inviable, optem per 
sales polivalents. És a dir com per exemple la sala de plens que també s’utilitza per l’escola de 
música. I també això que he dit, quines són les necessitats? L’Eloi ahir em comentava unes 
necessitats, després els seus amics me’n comentaven unes altres, i evidentment ell deia que 
necessitaven un lloc per quedar i reunir-se. I també fa un mes i mig que els diem que es 
constitueixin com a entitat i això també el Lluc t’ho explicarà perquè vaig estar parlant amb ell. Pel 
que fa als acords, hi ha aquest projecte de centralitat on hi ha previst un espai per joves, com vaig 
comentar la darrera vegada que vam parlar d’aquest tema, que inclou també els “books” aquests 
d’assaig. Entenc que aquests “books” d’assaig –que per cert es van aprovar pel tema de la 
participació ciutadana-, fa 6 anys –que jo encara no hi era i em van haver de contextualitzar una 
mica-, però crec que amb això també tenim un punt a favor i només dir-te, i em sembla que 
també t’ho vaig dir, que estem estudiant diversos llocs, és a dir que ja fa temps que estem 
estudiant diverses opcions per tal que els joves realment tinguin un lloc o que sigui un lloc 
polivalent on puguin trobar-se per veure el Barça o per fer el que amb ells els hi plagui. Després 
comentar-te que el cost d’aquest projecte, el que et dic és que és totalment inabastable, només 
fer una cosa pels joves, nosaltres gestionem diners públics i els hem d’optimitzar i el que no 
podem és dir, vinga va anem a optar per una solució immediata, jo se que en tenen moltes ganes 
els joves, i jo també, i hem anat a veure diferents llocs i això, i tant de bo es pogués fer doncs 
d’un dia per l’altre com aquest qui diu. I pel que fa a l’autogestió, clar, garantir l’autogestió és 
difícil, ho trobo complicat, som nosaltres els qui hem de garantir una mica el que és el bon ús. 
Sempre ho podem gestionar via un conveni, com hem fet altres vegades, però sempre amb 
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unes garanties i tenint en compte una transversalitat dels usuaris. És a dir, si hi ha sis joves només 
que els agrada els concerts, crear un  equipament només per aquests sis joves. Nosaltres votarem 
en contra però dir-te que estem totalment d’acord amb el fons, però no amb la forma i veient la 
moció tinc bons indicis per saber que podem treballar plegats per treure’n un bon desenllaç per a 
que tots puguem tirar això endavant i fer-ho el millor possible. Gràcies. 
 
 
VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Comentar que és dilatar en el temps el fet de 
posar com a excusa que s’ha d’esperar a que tinguem un espai, o que l’espai que comenta el Noël 
sigui de difícil implantació en aquests moments. Jo no tinc a la meva ma la quantitat d’espais que 
podríem cedir al jovent, el que si que trobo que no està bé i ho torno a repetir, és que el jovent 
sigui el que s’ha de pronunciar respecte de quanta gent vindrà al casal mentre aquest jovent digui, 
no tinc espai aquí, se’n va a Cal Temerari, se’n va a l’Ateneu, se’n va a la Floresteca, o amb 
l’Assemblea jove de la Floresta. El que si és cert que el jovent s’ha d’organitzar, el que no trobo bé 
és que els obliguem a crear una entitat, si algú ho vol fer doncs és totalment respectable, 
entenem que si hi ha un col·lectiu i es crea una mena d’assemblea, si volen tirar-ho endavant jo 
agafo el testimoni, nosaltres ho gestionem una mica i els donem suport, però insisteixo que no 
veig bé el fet d’esperar a que es pronunciï  el jovent a que nosaltres donem un pas endavant. El 
jovent se n’anirà perquè te ganes de divertir-se i és com és i anirà on va ara. Si anem esperant, 
podem anar esperant eternament. Merci. 
 
VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Ja ho hem parlat. El tema és trobar un lloc temporal no 
és tan complicat, tampoc dic que sigui fàcil, ni immediat, val? Ni és fàcil ni és immediat, no és tan 
complicat, i el tema d’autogestió considero que  no va renyit en cap cas en ser capaç d’establir uns 
mínims com hi ha amb la cessió de qualsevol local que fem a qualsevol organització, o si una 
associació vol un local per fer una reunió un acte o un no se què hi ha vàries pàgines escrites 
sobre en quines condicions es cedeix, què ha de fer, com ho ha de fer, val? I com tot això ho 
tenim definit i reglamentat, jo no veig que els joves no poguessin complir amb això. El fet que 
sigui autogestionat que jo entenc que hi pugui haver alguna sensibilitat que li faci una mica de 
cosa això de l’autogestió, jo si que crec que hem de confiar en el jovent, que precisament el jovent 
et retorna aquesta confiança, mira el local funciona d’aquesta manera i a partir d’aquí vosaltres 
decidiu què hi feu, però evidentment no us pixeu a les parets. Crec que no tenim un jovent que no 
entengui que les coses s’han de cuidar. Un cop dit això, ho vam parlar a la reunió ho he exposat 
quan he exposat la moció, cap problema en que no sigui aquest lloc sinó que sigui un altre, cap 
problema amb les màximes possibilitats, entenc perfectament que els plans que s’han de fer per 
decidir a què dediquem un equipament públic, no es fa d’avui per demà, m’he informat amb els 
tècnics i evidentment es triga un temps, i fins que això no es faci, doncs evidentment el que 
nosaltres diem és donem un lloc on sapiguem que es poden reunir, val? Que no serà només per 
ells? És clar que no. Que ens preocupem de que el jovent li podem dir, escolta’m, teniu aquest 
neguit, tenim un lloc. Eloi, m’has de portar més gent, o Eloi heu de fer.... no sé, això ja t’ho 
gestionaràs com vulguis però en qualsevol cas no deixem de donar una resposta perquè de 
mentre no s’ha complert. Perquè els “books” estaran “de perillas” quan existeixin, però si fa sis 
anys hi va haver un procés participatiu que va dir que es deia que s’havia de fer i aquest 
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procés participatiu acaba derivant en què hi ha un projecte que guanya un concurs d’idees i això 
en cap cas vol dir que aquest concurs d’idees que s’ha guanyat acabi sent el que es farà i a dia 
d’avui no sabem ni quan es farà, ni qui ho farà, ni com serà... evidentment si ja porta sis anys la 
idea inicial dels “books” que considero que és perfecte, busquem alguna solució més adient a la 
nostra capacitat i que ells es puguin començar a moure. Això és el que jo plantejava. Un cop dit 
això, si que recullo el guant  en que tot el que calgui per ajudar al jovent i ens posarem d’acord 
amb el que calgui. 
 
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Entenc que no hi ha pressupost pel que vàreu dir, 
que no hi ha espai i que no es poden autogestionar. Són aquestes tres coses, Bernat? És correcte 
això? I que encara no s’ha fet com a associació, encara que el moviment assembleari és així una 
mica i que a mi tampoc em semblaria be per ser poc seriós, però be... Davant de tot això, penso 
que la seva moció..... 
 
 VOCAL SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Jo volia fer només un aclariment, en la mateixa 
línia que evidentment el que ha explicat el Bernat moltes vegades, que és pels fons i no la forma 
perquè recolzem totalment al jovent, però tal com ha dit la senyora Casta, nosaltres tenim un 
registre d’associacions i ja tenim espais per les associacions. Nosaltres tenim l’Hostal d’Entitats, 
tenim el NEC, dos espais al NEC, i per tant, si ells es registren com a associació tindran un espai 
que podran demanar per reunir-se. Jo crec que fer-ho d’una altra manera sense que es registrin 
com a associació, tal com ha dit la senyora Susanna Casta, és un greuge comparatiu per les altres 
persones que per reunir-se i trobar-se han fet una associació i és una cosa molt senzilla fer una 
associació. De la mateixa manera que els avis tenen el Casal d’Avis, perquè són moltíssims i tenen 
un espai per ells. Es podem parlar moltes coses i començar des de baix, però repeteixo que mai 
ens hem negat a que es reuneixin perquè si són associacions ja tenen espais per reunir-se. 
 
VOCAL SR. BERNAT GISBERT RIBA: Una mica per contestar a tots plegats, comentar que 
quan fem el consell sectorial de joventut, que vam estar parlant també dels consells sectorials, la 
idea és trobar una mica aquestes necessitats i a partir de aquí llavors desenvolupar una idea i fer-
ho. I després el que em deies tu Noël que hi hauria la opció de llogar un local o el que fos, si, si, jo 
ho valoraria, tot això és valorable, però si fa tres mesos que li dic a l’Eloi, porta’m un llistat de gent 
i sempre em venen tres persones, això no surt rendible ni per casualitat. Estic convençut que hi ha 
més jovent, i que hi ha jovent motivat però que em demostrin quines són les seves necessitats, 
més que res per saber què volen i com ho volen, res més que això. I moltes gràcies també per la 
teva col·laboració. Gràcies. 
 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: Des del govern de l’EMD per descomptat que 
estem per treballar per la joventut, però és un tema que no és fàcil, la joventut no és fàcil, tots 
hem sigut joves, i per tant crear a vegades llocs de trobada per joves, precisament el que estàs 
fent, és fent un lloc de trobada per ... joves. Evidentment estem per treballar-ho això i la mostra 
és que ho hem estat parlant amb diferents associacions veïnals que van posar sobre la taula el fet 
de col·laborar amb nosaltres per donar suport a les iniciatives dels seus joves. Jo penso que 



 
 

 
 

23 

l’important és aglutinar a tota la joventut i que siguin de diferents llocs o barris, i de diferents 
maneres de veure les coses. També podríem caure en l’error de que tots aquests joves volguessin 
només un tipus de ... perquè això també seria complicat. I entenem que és necessari i és un 
projecte per nosaltres fer-ho però a l’hora també és complex perquè no és fàcil. Sobretot amb la 
gent jove. Tots hem estat joves i no també tinc fills adolescents i sé molt bé la problemàtica i quan 
hem volgut crear alguna cosa els pares o fer alguna cosa els pares, per controlar els fills, els fills 
han marxat. Vull dir que basta perquè tu vulguis crear i és lògic, que tu vulguis crear un lloc per a 
que la gent jove vagi allà perquè automàticament la gent jove es pensi que des d’aquest lloc tu els 
tens vigilats. Jo sempre explico un anècdota d’un metge molt conegut que va donar una 
conferència a l’escola de la meva filla i llavors la gent li deia que com podíem fer perquè els seus 
fills no anessin al Chic -que era la discoteca d’aquell moment que funcionava- i els pares estaven 
en contra que els fills anessin al Chic. Aquest senyor va donar la resposta dient que si hi anàvem 
nosaltres els nostres fills deixarien d’anar-hi. Perquè? Doncs precisament perquè nosaltres volem 
crear llocs per als joves per tenir-los controlats i ells tenen la seva manera de fer. Per això dic que 
no és fàcil i en part penso que fent un consell de joves i buscant la manera de com podem 
treballar i vaig tenir una conversa amb el propietari del local que us vam esmentar i properament 
tindrem una resposta i probablement podrem adquirir aquest local i la idea o una de les sortides 
és que també el puguin utilitzar els joves. El que passa amb el tema és controlar l’emoció, ja s’està 
treballant amb això i anem en la línia de crear precisament un lloc pels joves, en un lloc 
determinat i ja us ho vam explicar a la junta de portaveus que s’estava treballant això i que 
treballar pels joves i donar suport estem al cent per cent. 
 
VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo només vull deixar clar que per la meva part vaig dir 
que no hi havia cap tipus de problema amb que fos aquest lloc o qualsevol altre i els tempos que 
en principi estaven marcats molt “a piñón”, també vaig cedir perquè vaig entendre que els tempos 
podien allargar-se el que calgués, lo qual perfecte que voteu en contra, però vull dir que totes 
aquestes necessitats que veieu que podrien canviar, aquí el que va presentar la moció diu que no 
hi havia cap problema, i us ho va dir, i ho diu ara que no hi ha cap problema. A partir d’aquí feu el 
que vulgueu. 
 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: Votarem en contra pels motius esmentats, el que 
si que evidentment podem consensuar una moció que podem presentar en el proper ple i 
segurament ens hi anirem adherint tots. Gràcies. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 3 (ERC-MES, CUP-PC) 

Vots en contra: 5 (CiU-Actuem)  

Abstencions: 1 (Ciutadans) 

 

No s’aprova la moció. 
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E) MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –
MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES), CIU i CUP-PC PER TAL QUE L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX EXERCEIXI LA SOBIRANIA FISCAL. 
 
Atès que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), associacions municipalistes a les que està adherida l’EMD de Valldoreix, han iniciat 
recentment la campanya “Construïm estat. Paguem a Catalunya”, per a què els ajuntaments, 
consells comarcals, diputacions i altres ens locals catalans gestionin els seus impostos mitjançant 
l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Atès que, d’acord amb el principi de coordinació entre administracions, es permet que la 
Generalitat recapti diferents impostos -IVA, IRPF- que el contribuent ha de pagar a Hisenda a 
través de l’Agència Tributària Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui a temps i n’informi a 
Hisenda mitjançant el següent procediment: 
 

1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte corrent de la 
Generalitat en concepte de pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest formulari es por trobar al 
web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat 
 

2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el contribuent ha 
d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de referència 
i el NIF. Cal conservar el justificat d’ingrés. 
 

3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana i el 
justificant de l’ingrés en un termini de set dies. 
 

4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui l’import al 
compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners. 
 

5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat. 
 
Atès que el pagament dels impostos a través de l’Agència Tributària de Catalunya té una 
projecció en la gestió integral que es materialitza amb la creació de les estructures d’estat, en 
aquest cas la hisenda catalana. 
 
Atès que 69 ajuntaments i administracions locals ja exerceixen la sobirania fiscal. 
 
Atès que l’Agència Tributària de Catalunya, a través de la seva Oficina Virtual, estableix la 
possibilitat de presentar i fer el pagament a l’instant de l’IVA i l’IRPF dels treballadors 
municipals i, en concret, els models d’impostos 111, 115 i 303. 
 
Atès que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem 

http://www.gencat.cat/
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l’espoli fiscal al qual esta sotmesa la nostra nació. 
 
Per tot això, el Grups Municipals d’ERC-MES, CiU i CUP-PC proposen que la Junta de Veïns de 
Valldoreix ACORDI: 
 
PRIMER.- Fer el pagament de l’IVA i l’IRPF dels treballadors i les treballadores de l’EMD a 
través de l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
SEGON.- Facilitar de forma coordinada amb l’Ajuntament de Sant Cugat el suport tècnic a les 
persones contribuents que desitgin pagar els impostos a través de l’Agència Tributària de 
Catalunya. 
 
TERCER.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament de Sant Cugat, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Municipis per la 
Independència i a la plataforma “Diem prou”. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Bona tarda, la següent moció dels grup 
municipals Esquerra Republicana de Catalunya –moviment d’esquerres (ERC-MES), CiU i CUP-PC 
per tal que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix exerceixi la sobirania fiscal. Atès que 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM), 
associacions municipalistes a les que està adherida l’EMD de Valldoreix, han iniciat recentment la 
campanya “Construïm estat. Paguem a Catalunya”, per a què els ajuntaments, consells comarcals, 
diputacions i altres ens locals catalans gestionin els seus impostos mitjançant l’Agència Tributària 
de Catalunya. Atès que, d’acord amb el principi de coordinació entre administracions, es permet 
que la Generalitat recapti diferents impostos -IVA, IRPF- que el contribuent ha de pagar a Hisenda 
a través de l’Agència Tributària Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui a temps i n’informi a 
Hisenda mitjançant el següent procediment: Emplenar el formulari Model S26, que permet 
transferir diners a un compte corrent de la Generalitat en concepte de pagament de l’IVA o l’IRPF. 
Aquest formulari es por trobar al web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat. Una vegada 
omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el contribuent ha d’ingressar al compte 
de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de referència i el NIF. Cal conservar el 
justificat d’ingrés. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana i 
el justificant de l’ingrés en un termini de set dies. A l’hora de fer la declaració de l’impost a 
Hisenda, cal indicar que es carregui l’import al compte bancari de la Generalitat on prèviament 
ha ingressat els diners. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la 
Generalitat. Atès que el pagament dels impostos a través de l’Agència Tributària de Catalunya 
té una projecció en la gestió integral que es materialitza amb la creació de les estructures 
d’estat, en aquest cas la hisenda catalana. Atès que 69 ajuntaments i administracions locals ja 
exerceixen la sobirania fiscal. Atès que l’Agència Tributària de Catalunya, a través de la seva 
Oficina Virtual, estableix la possibilitat de presentar i fer el pagament a l’instant de l’IVA 

http://www.gencat.cat/
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i l’IRPF dels treballadors municipals i, en concret, els models d’impostos 111, 115 i 303. Atès 
que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem l’espoli fiscal 
al qual esta sotmesa la nostra nació. Per tot això, el Grups Municipals d’ERC-MES, CiU i CUP-PC 
proposen que la Junta de Veïns de Valldoreix ACORDI: Fer el pagament de l’IVA i l’IRPF dels 
treballadors i les treballadores de l’EMD a través de l’Agència Tributària de Catalunya. Facilitar 
de forma coordinada amb l’Ajuntament de Sant Cugat el suport tècnic a les persones 
contribuents que desitgin pagar els impostos a través de l’Agència Tributària de Catalunya. 
Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament de Sant Cugat, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Municipis per la Independència 
i a la plataforma “Diem prou”. Aquesta moció que se’ns va presentar a la junta de portaveus, 
creiem que és un pas més cap a la llibertat, i per tant doncs tenim el dret de fer-ho i el que 
creiem és que hem de donar exemple i que això s’ha de dir i que quedi constància, que suposa 
un tràmit molt més ferragós per les oficines i agrair a la gent d’intervenció i d’economia per fer 
aquest tràmit. Si que és més ferragós fer aquest tràmit perquè s’ha de fer el pagament abans, 
els tempos canvien i per tant la feina serà superior. Gràcies. 
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Senyor Gavaldà jo li veig les manilles. Això de la 
llibertat ho te una mica difícil. En principi el que estic entenent d’aquesta moció, és que 
normalment quan pago l’IVA i l’IRPF utilitzo els models 111, 115 i 303 que van directament a 
Madrid perquè Madrid els recapta. La resta d’impostos els recapta la Generalitat i se’ls queda la 
Generalitat aquí. Llavors tu el que m’estàs dient és que amplia el model S26, per l’IRPF i per l’IVA. 
I aquests diners teòricament aniran a parar a l’hisenda de Catalunya que es té que fabricar o 
constituir, bé sereu un país més, eh que si? La autònoma,  la que no té que passar comptes a 
Madrid encara no existeix. Jo quan pagui això aquí a Catalunya –i perdona sempre i quan la 
decisió d’acceptar el pagament recaurà en el govern de la Generalitat-, quan passi això a mi de 
Madrid em demanaran el no pagament? Reclamaran els impostos aquests que no he pagat?  
 
 
VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: No, perquè, siguem sincers, de moment estem 
sota l’Estat Español, i per tant el que nosaltres fem és transferir-lo a la Generalitat, però després la 
Generalitat ho transfereix a l’Estat. És un simbolisme, perquè per llei ho ha de cobrar l’Estat. Sinó 
tindríem un problema. És totalment legal fer-ho així, però llavors els tempos canvien perquè s’ha 
de transferir abans perquè fem el pagament a la Generalitat i la Generalitat fa el pagament a 
temps a l’Estat per a que no hi hagi cap problema. 
 
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Actualment hi ha unes vies per aquest tipus 
d’impostos i es paguen d’una manera i tothom està habituat a pagar d’aquesta manera. I com dius 
tu, això és un pas més per assolir unes coses que per ara són il·legals, o no? Actualment són 
il·legals. Penso una cosa, jo no sé què passarà després del 27  ni dins de dos anys, ni per Nadal, i 
potser jo estic molt contenta de pagar els meus impostos aquí i que es quedin aquí. Però 
actualment no és així, no es poden quedar aquí i els està gestionant Madrid. No sé què passarà 
amb la Generalitat de Catalunya, el senyor Mas ha fet tantes coses, que no sé què farà, la 
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veritat. Haig de dir que no perquè penso que no és ni gaire democràtic ni ètic. I repeteixo, avui 
per avui no es pot fer això, potser dins d’un mes si, però ara no. No s’hauria de fer.   
 
VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Respecto la seva opinió, sabia que no ens 
posaríem d’acord. El que no es pot fer, no ho accepto, perquè ho estem fent. És totalment legal i 
si s’està fent a 69 municipis és perquè es pot fer, Sant Cugat n’és un d’ells i es fa. Creiem que és 
un pas més cap a la normalitat, si no vol dir llibertat, o normalitat, però que creiem que l’EMD ha 
de donar exemple i creiem que és una opció i que ho hem de fer. I després donem assessorament 
si hi ha algun ciutadà que ho vulgui fer, però és totalment voluntari, qui vulgui que ho faci i qui no, 
doncs no hi ha problema. No suposa cap tipus de problema perquè ho transferim a l’Estat. I el 
futur és incert, ho sabem, però de moment és legal i és l’únic pas que podem fer.  
 
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: El que vol dir és que si un ciutadà vol fer això, 
doncs l’aconsellaràs i em sembla perfecte perquè cadascú pot fer el que li doni la gana. Això és un 
municipi i ha gent de tots els colors, hi ha gent que no està d’acord en fer això com per exemple 
jo, o la gent que m’ha votat a mi o al meu partit, a Sant Cugat dos quarts del mateix, i em sembla 
que esteu fent una cosa que hauria de ser..... –ho sento, m’ha despistat aquest senyor i ara no sé 
com continuar-, hauria d’aglutinar a més gent. No només a vosaltres, que ja sé que teniu majoria 
que aquí sou un fotimer i jo soc una .... però penso que hauria de ser més consensuat una cosa 
com aquesta, perquè no és només una persona és una entitat. 
 
VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Primer vull agrair a la senyora Casta que pugui parlar 
d’aquestes coses amb aquesta naturalitat, perquè penseu que li surten “zarpullidos” i ella està aquí 
fent un esforç i li agraeixo. També estic convençut que com que a la senyora Casta és una 
demòcrata, a partir de dilluns veurà que potser ha de modificar una mica el seu criteri, 
precisament perquè és demòcrata i això també se li ha d’agrair. Jo fa una estona he perdut una 
moció en la qual vostè ha votat en contra. Ah, no! Vostè s’abstigut, perdó, té raó, i són les regles 
de la democràcia. I aquesta moció potser s’aprova per 6, per 8, dubto que per 9, però s’aprovarà 
precisament perquè la democràcia ens permet dotar-nos d’uns òrgans que ens representen i 
acaben prenent unes decisions que el poble ha decidit que ha de poder prendre. Gràcies. 
 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 8 (CiU-Actuem, ERC-MES, CUP-PC) 

Vots en contra: 1 (Ciutadans) 

Abstencions:  

 
S’aprova la moció. 
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3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 
6.000 EUROS, DES DEL DIA 10 DE JULIOL DE 2015 FINS AL 10 DE SETEMBRE DE 
2015. 

 
Atès 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 10 de juliol  de 2015 fins al dia 10 de setembre de 2015: 
 

- Decret núm. 501/2015, de data 14 de juliol de 2015, s’acorda la urgència de l’expedient 
de contractació del servei de substitució de l’administrativa del servei de l’Àrea de 
Cultura, 25 hores setmanals, fins el 31 de desembre de 2015, prorrogable per acord 
exprés de l’EMD, fins al 31 de març de 2016, a l’empresa Gestió Cultural S..P, pel preu 
aproximat de 12.390’40 euros ( que suposen 7.744 euros del contracte principal i 
4.546’40 euros de la possible pròrroga) 

 
- Decret núm. 539/15, de data 24 de juliol de 2015, d’adjudicació del contracte menor 

d’obres consistent en el gunitat amb formigó projectat dels murs de gabions de l’accés a 
l’Escola Bressol de Valldoreix, a l’empresa Saira del Vallès, S.L, pel preu de 12.300 euros 
més IVA. 

 
- Decret núm. 540/15, de data 24 de juliol de 2015, d’aprovació de la contractació pel 

procediment obert i subjecte a regulació harmonitzada, del contracte de servei de neteja 
dels edificis públics de l’EMD. 

 
- Decret núm. 541/2015, de data 27 de juliol de 2015, d’adjudicació del contracte menor a 

Subministraments Industrials SM. S.L, pel subministrament d’una construcció 
prefabricada formada per tres mòduls adossats per a utilitzar-los com a magatzem de la 
brigada d’obres municipal al sector dels espais de cultura, pel preu de 11.672 euros més 
IVA. 

 
- Decret núm. 542/2015, de data 27 de juliol de 2015, d’aprovació del plec de clàusules 

administratives que regiran el contracte menor consistent en la prestació del servei 
d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 2015-2019, i sol.licitar tres propostes a Civis 
Govern Obert, SLU; Carles Aceña Foguet i Edgar Rovira. 

 
- Decret núm. 548/2015, de data 29 de juliol de 2015, d’aprovació del plec de clàusules 

tècniques i administratives que regiran el contracte d’obres de construcció d’un parc 
infantil a la zona verda del Cap de Valldoreix Fase 2 i 3 de Valldoreix mitjançant 
procediment negociat sense publicitat; i convidar a les següents empreses Port Narbone, 
S.L, Construccions Fertres, S.L; Excavacions Gimenez; Catalana de inversions i 
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Construcciones tres S.L CIC 3; Construvall obres i serveis, S.L; Diseny Barraca. 
 

- Decret núm. 576/2015, de data 13 d’agost de 2015, d’adjudicació del contracte menor 
del servei d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM) any 2015-2019 de l’EMD de 
Valldoreix a la mercantil Civis Govern Obert, SLU, pel preu de 17.490 euros més IVA. 

 
- Decret núm. 577/2015, de data 19 d’agost de 2015, d’adjudicació del contracte menor de 

subministrament a l’empresa AUTO OCHENTA Y OCHO, S.A, d’una furgoneta Scudo, pel 
preu de 14.015’97 euros més IVA. 
 

- Decret  núm. 578/2015, de data 19 d’agost de 2015, d’adjudicació del contracte menor 
d’obres consistent en la construcció d’un tàbit mòbil de la sala de plens a l’empresa 
Franruma Serveis, S.L, pel preu de 8.699 euros més IVA. 
 

- Decret núm. 600/2015, de data 8 de setembre de 2015, d’adjudicació del contracte pel 
procediment negociat sense publicitat de les obres de construcció del parc infantil a la 
zona verda de Cap de Valldoreix, 2 ª i 3ª fase, a l’empresa Construcciones Fertres, S.L 
pel preu de 63.594’79 euros més IVA. 

 
- Decret núm. 601/2015, de data 8 de setembre de 2015, d’adjudicació del contracte 

menor d’obres d’estesa de capa de rodament asfàltic al C/ Pamplona, Sant Sebastià i 
Avda. Castellot, a l’empresa Asfalts Augusta, S.L pel preu de 15.872’93 euros més IVA. 

 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: El vocal Xavier Gavaldà llegeix el punt. 
 
 

4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8/2015 

 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 8/2015 amb càrrec a 
generació de crèdit,  romanent de tresoreria i per baixes per transferència següent: 
I N G R E S S O S 

 

GENERACIÓ DE CRÈDIT  

CAPITOL 4 SUPLEMENT 
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461.09 

Diputació Barcelona (Educació 

ambiental) 
1.000,00 

  TOTAL CAPITOL 4 1.000,00 

BAIXES DESPESES    

CAPITOL 2   BAIXES 

08-135-227.99 Actualització i implantació PEM 1.000,00 

01-912-226.01 Activitats protocol·làries 4.000,00 

15-332-220.00 Material oficina biblioteca 483,64 

  TOTAL CAPITOL 2 5.483,64 

CAPITOL 3     

10-011-352.01 

Interessos expropiació  Av Mas 

Fuster 66 
4.441,45 

10-011-359.00 

Comissions bancaries i despeses 

financeres 
5.000,00 

  TOTAL CAPITOL 3 9.441,45 

CAPITOL 4   BAIXA 

13-4411-479.00 Concessió transport 25.000,00 

20-231-480.05 Subvenció Creu Roja 3.000,00 

20-231-480.02 Subvenció Aliança Humanitària 2.000,00 

  TOTAL CAPITOL 4 30.000,00 

CAPITOL 6 BAIXA 

08-1532-625.02 Compra caseta magatzem material 876,88 

04-323-622.00 Inversió escola J. Ferran Clua 6.000,00 

  TOTAL CAPITOL 6 6.876,88 

TOTAL BAIXES 51.801,97 

CAPÍTOL 8 ROMANENT DE TRESORERIA SUPLEMENT 

870.00 
Romanent tresoreria per despeses 
generals  

88.663,06 

  TOTAL CAPITOL 8 88.663,06 

 TOTAL FINANÇAMENT 141.465,03 

 
D E S P E S E S  

 

CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL 
CREDIT INICIAL I 

MODIFICAT  
SUPLEMENT 

TOTAL 

02-920-110.01 Devolució 25% paga Nadal 2012 22.705,42 24.000,00 46.705,42 

  TOTAL CAPITOL 1   24.000,00   

CAPITOL 2 COMPRA BENS CORRENTS I 

SERVEIS  

CREDIT INICIAL I 

MODIFICAT  
SUPLEMENT 

TOTAL 

02-920-233.00 Execució sentencies 78.000,00 79.245,06 157.245,06 

19-130-212.00 Redacció plans d’emergència 10.000,00 1.000,00 11.000,00 
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17-431-226.99 Promoció econòmica del comerç 16.702,60 2.500,00 19.202,60 

18-338-226.02 Premi recaptació programa F. Major 0,00 762,50 762,50 

05-341-226.09 
Activitats esportives i material 
esportiu 

24.559,00  3.630,00 
28.189,00  

02-312-226.09 Servei preventiu Creu Roja 0,00  4.000,00 4.000,00 

19-1721-227.99 Neteja Forestal 35.000,00 8.431,38 43.431,38 

19-172-227.99 Educació ambiental  0,00 1.000,00 1.000,00 

04-323-212.00 Manteniment escola J. Ferran Clua 34.060,00 6.000,00 40.060,00 

  TOTAL CAPITOL 2   106.568,94   

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS       

20-231-480.02 

Fons català de cooperació al 

desenvolupament 
0,00 2.000,00 

2.000,00 

 

TOTAL CAPITOL 4   2.000,00   

CAPITOL 3 INTERESSOS I DESPESES 
FINANCERES 

CREDIT INICIAL I 
MODIFICAT  

SUPLEMENT 
TOTAL 

10-011-352.02 Interessos STC REHACSA 0,00 7.106,65 7.106,65 

 
TOTAL CAPITOL 3   7.106,65   

CAPITOL 6 INVERSIONS REALS       

16-153-625.00 Compra font  0,00 338,80 338,80 

15-332-625.00 Compra destructora biblioteca 0,00 483,64 483,64  

08-1532-625.00 
Compra material (taules, cadires i 
tarimes) 

15.000,00  967,00 
15.967,00 

 

TOTAL CAPITOL 6   1.789,44   

  

TOTAL MODIFICACIÓ DE 

CRÈDITS 
  141.465,03 

  

 
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 DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: El punt número 4 és la modificació de crèdits 
número 8. Ara el Juanjo us passa la documentació, bé la modificació. És una modificació amb 
un total de 141.465€, aquests sempre a finals d’any, per temes de compliment de regles de 
despesa i per temes d’execució de pressupost, sempre hi ha modificacions elevades per intentar 
executar el màxim de les despeses que teníem previstes. Com es generen els ingressos? Com 
financem les despeses que generarem després? La Diputació de Barcelona ens fa una 
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subvenció en educació ambiental per 1.000€, després donem de baixa diferents partides, parts 
de les partides, actualització i implementació del PEM, 1.000€ de baixa; activitats 
protocol·làries, 4.000€ de baixa, material d’oficina i biblioteca donem 483,64€ de baixa, en el 
capítol 3, interessos expropiacions avinguda Mas Fuster 66, donem 4.441,45€ de baixa tota, ja 
que els interessos d’aquesta partida no arribarem a executar-la. Subvenció a la Creu Roja, és 
una subvenció que teníem per la Creu Roja la donem de baixa per 3.000€ però després veureu 
que la donem d’alta en capítol 2. Subvenció aliança humanitària, donem de baixa 2.000€ i 
també la tornem a d’altra en un altre capítol. Capítol 6, compra de caseta magatzem de 
material, donem de baixa 876,88€; inversió Jaume Ferran i Clua, donem de baixa 6.000€ de 
totes les inversions que teníem hi havia un sobrant de 6.000€ que ho utilitzem per una altra 
cosa. En el capítol 8, de romanent de tresoreria, agafem de romanent de tresoreria per 
despeses generals 88.663,06€. Dir que podem utilitzar el romanent de tresoreria, ja que hem 
fet una molt bona liquidació amb l’Ajuntament de Sant Cugat, teníem previst 400.0000€ en el 
pressupost i hem liquidat 720.000€, de liquidació de l’any anterior, és a dir una molt bona 
liquidació, i a més de les plusvàlues que teníem previst uns 900.000€ de plusvàlues, i a 31 de 
juliol ja teníem un milió quasi dos-cents mil euros de drets reconeguts, per tant a nivell 
d’ingressos anem molt per sobre del previst. Llavors en què gastem, on posem tots aquests 
diners que hem tret del finançament i de les despeses? Doncs hi ha en el capítol 1, la devolució 
del 25% de la paga de Nadal del 2012, recordeu que és una paga que es va treure als 
funcionaris per decret del govern central i que ara han donat l’opció de retornar-la sempre a 
opció de cada ajuntament o entitat. Nosaltres hem dit que és clar que és un dret que tenen i 
per tant hem de pressupostar la devolució del 25% de la paga del 2012. Després en capítol 2, a 
execució de sentències, aquesta és la que hi ha de l’enderroc de les 3 cases, que comptaven 
que eren 78.000€ i el cost de l’execució d’aquesta sentència és molt superior i per tant l’hem de 
suplementar en 79.245,06€. Això després surt en els precs que ha fet l’oposició i després el 
president us donarà explicacions de com està la situació de les tres cases. Però per llei nosaltres 
hem de dotar la partida, tot i que estiguem recurrent la sentència, i per tant sinó dotéssim la 
partida estaríem incomplint i per tant això ho hem de fer, encara que lluitem per una altra 
banda de no enderrocar-les. Redacció dels plans d’emergència, els 1.000€ que hem tret del 
PEM els posem aquí a la redacció dels plans d’emergència; a promoció econòmica del comerç hi 
ha un suplement de 2.000€ per un tema del Mercadet de Valldoreix, de posar uns punts de llum 
més, ja que l’electricitat no arriba a tot el Mercadet; Premi de recaptació de programa de Festa 
Major, el programa de Festa Major té tot de publicitat, i la persona que s’ha encarregat de 
recaptar tota la publicitat del programa, se li ha donat un 25% precisament per incentivar que 
hi hagi més publicitat i això ens ha suposat que el programa ha costat molts menys diners, però 
la persona que ha fet tota aquesta feina doncs se li paga. Activitats esportives i material 
esportiu, una partida que està exhaurida i que s’ha de dotar de 3.630€ per poder arribar a finals 
d’any. Servei preventiu de la Creu Roja, són els 3.000€ que teníem de subvenció de la Creu 
Roja, i ara el que ens han demanat és fer-ho a través de factures i per tant ha d’anar a capítol 
2 i els suplementem amb 1.000€ més. Neteja forestal, tenen necessitat de netejar els boscos 
que estan com estan i per tant l’hem de dotar de 8.4301€ més. Educació ambiental, els 1.000€ 
que teníem de la subvenció doncs els utilitzem per educació ambiental, per campanyes 
informatives, etc. Manteniment de l’Escola Ferran Clua, els 6.000€ que hem donat de 
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baixa per inversió perquè no calia fer-ne tanta, els donem per manteniment de l’escola. Llavors 
el Fons Català de Cooperació pel Desenvolupament, són els 2.000€ que hem donat de baixa 
també, els donem d’alta. Aquest és el tema que estàvem parlant i hem demanat que vagi a 
projectes dels refugiats de Síria. Interessos de Rehacsa, aquests 7.106,65€ són els interessos 
derivats del pagament en retràs de la finalització d’obra d’aquesta casa. La obra d’aquesta casa 
es va fer i no es va pagar a temps, no es va pagar, no es pagava a 60 dies, i per tant ens van 
demandar. Llavors en demanaven 15.000€ en un pleit i al final s’ha arribat a una negociació i la 
sentència final ha sigut de 5.000€ però com han passat tants anys hi ha interessos d’aquests 
interessos. Per tant en total hem de pagar 7.000€, però igualment ens surt inferior als 15.000€ 
que ens demanava la constructora d’aquest edifici, tot per no pagar la factura a temps. Després 
a capítol 6, inversions reals, s’ha comprat una font per 338€ que es col·loca a l’estació de 
Valldoreix, la compra d’una destructora a la biblioteca, del 483€ que hem donat de baixa de la 
biblioteca fem una destructora de paper. I després compra de material varis, taules, cadires, 
tarimes, etc, se suplementa en  967€. I per tant aquesta és la modificació dels 141.465,03€. 
Gràcies. 
 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, ERC-MES, CUP-PC, Ciutadans) 

Vots en contra:  

Abstencions:  

 
S’aprova per unanimitat 
 
 

5.- MODIFICACIÓ DEL CATÀLEG DE L’ARBRAT 

 
Vist que en sessió plenària de la Junta de Veïns, de data 17 de juliol de 2014, es va acordar 
aprovar el Catàleg d’arbres i arbredes de l’EMD de Valldoreix, consistent en 11 arbres i dues 
arbredes catalogades d’interès local. 
 
Així mateix es va aprovar el conveni tipus de catalogació dels arbres i arbredes d’interès local 
que s’haurà de signar amb els propietaris d’aquests arbres i arbredes. 
 
Atès que des de l’Àrea de Medi Ambient es proposa ampliar aquest Catàleg amb quatre 
exemplars nous d’arbres, i una arbreda. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
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AMPLIAR el Catàleg de l’Arbrat de l’EMD de Valldoreix amb la inclusió dels següents arbres i 
arbredes: 
 
Arbres d’interès Local: 
 

1. Àlber de la Riera de Can Llobet 
2. Roure a la carretera C-1413a 
3. Roure itineraris 
4. Alzina del Molí del Passeig Ametller 

 
 
Arbredes d’interès local: 
 

1. Plataners de l’avinguda de Can Monmany 
 
MODIFICAR el Catàleg de l’Arbrat de l’EMD de Valldoreix que passa a tenir 15 arbres i 3 
arbredes catalogades d’interès local. 
 
 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ:  El punt número 5 és la modificació del Catàleg 
de l’Arbrat. Vist que en sessió plenària de la Junta de Veïns, de data 17 de juliol de 2014, es va 
acordar aprovar el Catàleg d’arbres i arbredes de l’EMD de Valldoreix, consistent en 11 arbres i 
dues arbredes catalogades d’interès local. Així mateix es va aprovar el conveni tipus de 
catalogació dels arbres i arbredes d’interès local que s’haurà de signar amb els propietaris 
d’aquests arbres i arbredes. Atès que des de l’Àrea de Medi Ambient es proposa ampliar aquest 
Catàleg amb quatre exemplars nous i una arbreda. Això és el que us vam dir que havíem 
canviat. Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: AMPLIAR el 
Catàleg de l’Arbrat de l’EMD de Valldoreix amb la inclusió dels següents arbres i arbredes. 
Arbres d’interès Local: 1 Àlber de la Riera de Can Llobet, 1 Roure a la carretera C-1413a, 1 
Roure dels itineraris, 1 Alzina del Molí del Passeig Ametller. I les arbredes d’interès local: són els 
plataners de l’avinguda de Can Monmany. MODIFICAR el Catàleg de l’Arbrat de l’EMD de 
Valldoreix que passa a tenir 15 arbres i 3 arbredes catalogades d’interès local. Moltes gràcies.  
 
VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Senyor Castelló, ens podria explicar què representa 
aquesta modificació? Què implica ja sigui en qüestió de pressupost o en qüestió d’usos que s’han 
de fer a partir d’aquests arbres o arbredes que s’inclouen? Gracies. 
 
VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ:  Això simplement és ampliar el catàleg. No té cap 
tipus de cosa. Nosaltres anem amb rigor escollint-ho i mirant-ho, la tècnica informa que 
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això val la pena posar-ho en el catàleg aquest i ho ampliem. Què vol dir? Que aquests arbres 
passen a ser protegits. 
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Penso que ja havíem parlat d’això amb el Quim 
Castelló, que realment és una feina que està molt ben feta i per tant votaré que si, però que 
espero que en els pròxims plens d’aquests quatre anys, continuem amb aquesta feina i continuem 
posant arbres encara que sigui en terra privada en aquest catàleg d’arbres de Valldoreix. 
 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA: Si voleu aclareixo un punt, que si miren el conveni, i que 
d’alguna manera si que l’EMD d’aquests arbres catalogats es compromet diu: “l’EMD de Valldoreix 
posa a disposició de la propietat els serveis de l’empresa concessionària del manteniment de 
l’arbrat amb els tractaments fitosanitaris necessaris per l’exemplar, fins a una quantitat màxima de 
1.500€ sense poder-se excedir els 3.000€ anuals per les actuacions necessàries en tots els 
exemplars contemplats en el catàleg d’arbres de Valldoreix”. Si que ens comprometem a que si 
aquests arbres necessiten aquests tractaments fitosanitaris, els pagarem fins un màxim de 1.500€ 
per cada arbre i 3.000€ per tots els que estan catalogats en un any. Si que hi ha un compromís. El 
que passa és que encara no s’han signat aquests convenis amb la propietat, però si el signem si 
que hi ha aquest compromís. Ara s’haurien d’anar fent tots els convenis. No sé si m’he explicat bé.  
 
VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Està claríssim, està claríssim. El que passa és que 
aquests són privats. Els que tenim nosaltres això no hi entra. Els tractaments fitosanitaris tenen la 
seva complexitat perquè en tenim un que és enorme, que està al Rossinyol que te una 
problemàtica que té un bitxo i no el podem tractar perquè està protegit per la Comunitat Europea. 
O sigui que és el peix que es mossega la cua i en cada cas nosaltres actuem d’ofici. 
 
VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Vull puntualitzar simplement que el roure de la 
riera de Can Llobet, és el que comentava i és el que està just al costa del dipòsit de sal. Que s’ha 
de tenir present que és un tema insisteixo que redundo, que és un arbre, si evidentment, però que 
ara encara adquireix doble importància el tema. Convidar als veïns que vagin a veure els arbres 
del costat de l’escola de La Floresta, al camí de Can Pagans, que són molt bonics. Gràcies. 
 
VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Senyor Margineda, li prometo que demà m’ho miro, 
és una cosa que ja em estat treballant, i el comentari de que és un arbre, és seriós. Per nosaltres 
és seriós. Senyora Casta gràcies pel seu interès. Sap que hi treballem tots plegats. Gràcies. 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, ERC-MES, CUP-PC, Ciutadans) 

Vots en contra:  

Abstencions:  
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S’aprova per unanimitat. 
  

 

6.-ACCIÓ DE GOVERN 

 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: Comentar que en principi, hem celebrat la 
Festa Major sense incidències que ja és tot un èxit, i a partir d’ara comencem el nou curs, ja 
hem fet reunions amb l’oposició pel tema del PAM i pel tema de participació. Seguim treballant 
tots plegats. 
 
 

7.- PRECS I PREGUNTES 

 
A) Prec presentat per el Grup Municipal de Ciutadans per tal que l’EMD procuri 
fomentar que el govern de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès rebaixi l'IBI per 
l’any 2016. 
 
Vull fer un prec al president i als vocals del govern de l´EMD:  
 
Els meus companys van presentar en el ple del 20/07/2015 de l'ajuntament de Sant Cugat una 
moció perquè es baixés el Valor cadastral dels immobles que tributen en el municipi de Sant 
Cugat del Vallés, que com sabem inclouen els immobles pertanyents a Valldoreix. 
 
Amb aquesta baixada del Valor cadastral s'aconsegueixen beneficis per als ciutadans en: 
 
IRPF: Encara que aquest impost no ho recapti l'ajuntament els ciutadans es beneficiarien en el 
pagament de la Imputació a Rendes. 
 
Patrimoni: Impost que tampoc recapta l'ajuntament. 
 
IBI: Impost que si recapta l'ajuntament i que quedarà reduït sempre que l'ajuntament no 
recuperi aquesta baixada del valor Cadastral amb una pujada equivalent del tipus de gravamen. 
 
Plusvàlues: Taxa que es genera en una compra venda de propietats. Es calcula en funció del 
valor cadastral per això aquesta taxa disminuiria. Així en aquest tipus d'operacions suposaria un 
estalvi per al ciutadà encara que els ingressos de l'ajuntament serien menors. A més abaratint 
aquestes transaccions ajudem, encara que sigui poc, a reactivar el mercat immobiliari. 
 
Aquesta moció  va ser aprovada pels grups municipals de Cs, CUP, PP i PSC. 
 
El prec que els faig que encara que no sigui competència directa de la EMD, procurin afavorir i 
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fomentar que el govern del AJSC rebaixi l'IBI per l´any 2016 recolzant-se en aquesta baixada 
del valor Cadastral. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Aquest és un prec que presento de la feina que 
han fet els meus companys, els regidors de Ciutadans a Sant Cugat. Si que és veritat que aquí, 
no recaptem els impostos i llavors no ens afecta, però penso que és important perquè ells han 
fet una feina per a que es rebaixi el valor cadastral. I si es rebaixa el valor cadastral, que això 
està en poder de fer-ho l’Ajuntament de Sant Cugat, es rebaixaran molt els impostos l’IRPF, el 
patrimoni, l’IBI, la plusvàlua... Això va ser una moció aprovada pels grups de Sant Cugat de 
Ciutadans, la CUP-PC i el PSC. Ja sé que des d’aquí no es pot recaptar però si que és veritat que 
podem parlar amb l’Ajuntament de Sant Cugat i amb la senyora Conesa per a que aprofiti que 
es va aprovar aquesta moció i que es rebaixi l’IBI i els impostos que vinguin donats per aquesta 
baixada del valor cadastral.  
 
 
VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Gràcies senyora Casta. Com ja li vam dir a la 
Junta de Portaveus, avui li podríem dir alguna cosa perquè just aquest matí, hem estat reunits 
amb l’equip econòmic de Sant Cugat per temes de pressupost, i aquesta baixada del cadastre si 
que és molt important saber on acabava per poder realitzar un pressupost adient a la realitat. 
Per tant el cadastre és cer que es baixa, es baixa molt, un 18% el valor cadastral, però això no 
vol dir que afecti els impostos, no a tots, per exemple a les plusvàlues sí perquè són directes 
del valor cadastral, i el IBI es calcula en un percentatge. Llavors l’IBI anirà baixant però no 
baixarà en la proporció que ha baixat el cadastre. El cadastre es fa una revisió ara puntual, amb 
una baixada forta per adequar-ho a la realitat, però l’IBI es puja el percentatge  perquè hi hagi 
una baixada sobre el 2 o 3%. I això és el que està calculat i així ens han dit que fem el 
pressupost, calculant que baixa l’IBI un 2 o 3%. Per tant la baixada impositiva cap als 
ciutadans, es preveu no de manera immediata sinó a llarg termini, és a dir no en la proporció 
del cadastre sinó a poc a poc. Aquestes són les notícies que tenim.  
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: O sigui que no s’aplicarà la baixada total del 
valor cadastral amb l’IBI sinó que s’anirà regulant poc a poc, m’estàs dient? Gràcies. 
 
 
VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: L’IBI sempre es regula a partir del cadastre, 
però en percentatge. El percentatge estava ja molt baix perquè com teníem un cadastre molt 
alt, doncs des de Sant Cugat anaven reduint el percentatge per a què no pugés molt l’IBI, que 
és un impost important. Llavors el que es fa és baixar el cadastre i es puja una mica el 
percentatge perquè la baixada pugui ser gradual i es pugui anar jugant a nivell percentual i 
anar fent poc a poc la baixada. Gràcies. 
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B) Prec presentat per el Grup Municipal CUP – PC sol·licitant la col·locació d’una 
senyal STOP en carrer Plà/avda. Baixador. 
 
Demanem la col·locació d’una senyal STOP en carrer Plà/avda. Baixador, doncs desprès de les 
obres de la urbanització del sector de la Capella de Mirasol és un punt perillós. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: és una pregunta molt ràpida, 
demanàvem la sol·licitud de la col·locació d’una senyal STOP en carrer Pla cantonada avinguda 
del Baixador.  
 
 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: He parlat amb el servei, concretament amb el 
senyor Lluís Pérez que és el cap de la Brigada, per a que ho comenti amb el cap de Mobilitat x 
poder posar aquesta senyal. 
 
VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Gràcies. 
 
 
C) Prec presentat per el Grup Municipal CUP – PC sol·licitant que es planifiqui la 
Urbanització del carrer del Baixador en el sector de la Capella. 
 
Demanem que es planifiqui ràpidament el tema de la Urbanització del carrer del Baixador en el 
sector de la Capella, doncs els aiguats comencen a fer malbé la recent acabada urbanització. Si 
més no que es faci algun tractament provisional al paviment i que el recorregut de les aigües 
durant les pluges sigui de manera controlada. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: La següent pregunta té a veure 
amb les obres que s’han fet al de la Capella de Sant Joan de Mirasol, tots els carrers que 
s’acaben d’urbanitzar, s’han urbanitzat 4 o 5 metros entrant a l’avinguda del Baixador, per 
formar diguéssim la part de vorera que en el seu dia quan s’urbanitzi l’avinguda Baixador 
s’acabarà de concretar la vorera. Amb les pluges, es va acabar d’asfaltar els carrers el 8 o 10 
d’agost, i amb les pluges que hi ha hagut aquest estiu, comença a deteriorar-se, les entregues 
de material si baixa l’aigua tocant a façana i es troba una part de construcció, comença a 
erosionar la part de construcció, passa un cotxe i trepitja, un camió o el que sigui i es comença 
a deteriorar el que acabem de fer. Llavors aquesta pregunta va perquè, una mica, mentre es 
prengui una solució provisional –que penso que s’ha de prendre amb una mica d’asfalt o un 
mica d’això a la zona de voreres, el tècnic ja decidirà el que s’ha de fer-, jo penso que és un 
tema important saber què és el que passarà amb el passeig del Baixador. El passeig del 
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Baixador, jo quan l’altre dia el tècnic de l’Ajuntament de Sant Cugat li preguntàvem com està el 
passeig del Baixador, la seva resposta va ser: ja preguntaré a l’EMD de Valldoreix com està la 
licitació del projecte. I jo vaig dir ep! Jo se que no hi ha cap projecte, que jo estic “al tanto” 
d’algunes coses del que passa a l’EMD. Llavors és un tema que afecta a tots els veïns de la 
zona, és un tema que afecta a tots els veïns de l’entorn del poble, perquè té que veure amb la 
mobilitat. Llavors els demanem que s’estudiï la urbanització de l’avinguda Baixador en funció de 
les necessitats globals de la mobilitat de Sant Cugat, Valldoreix, Mirasol, etc. Simplement això. 
 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyor Humet. Dir-li que ja vaig 
transmetre-li també a la mateixa persona, que s’havia de buscar alguna solució encara que fos 
provisional per evitar que es malmeti l’asfaltat, o posar ciment o alguna actuació d’aquest tipus. 
Comentar també que hem iniciat converses amb una representació que hi ha dels veïns de 
l’avinguda Baixador, s’ha creat una comissió perquè també evidentment, a part del que vostè 
diu que implica la mobilitat de Valldoreix, Sant Cugat també, però que també els veïns puguin 
dir la seva a l’hora d’elaborar un projecte i per tant doncs s’està treballant en aquesta línia. 
Gràcies. 
 
 
D) Prec presentat per el Grup Municipal CUP – PC sol·licitant que es netegi la 
riera al costat del final Passeig Baixador. 
 
Demanem que es faci la neteja de la riera al costat del final Passeig Baixador. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: A la mateixa zona un altre prec, 
que és que es netegi la riera del costat del final passeig del Baixador. És un tema molt concret, 
és anar i fer-ho, perquè si està brut i hi ha herbes molt altes, la gent deixa deixalles i els veïns 
de la zona es molesten. 
 
 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: En la mateixa línia també li vaig transmetre 
aquests precs que ens van fer arribar a la Junta de Portaveus, i el senyor Lluís Pérez va prendre 
nota i que evidentment es faria l’actuació. Gràcies. 
 
 
E) Pregunta del Grup Municipal de Ciutadans sobre la petició efectuada per l’EMD 
a la Diputació de Barcelona per tal que aquesta presti “Suport Tècnic” per a la 
creació del  Consell de la Vila a l´EMD de Valldoreix. 
 
Segons el decret presidencial 470/2015 s'aprova per part de la diputació de Barcelona l'actuació 
“Suport  Tècnic” per a la creació del  Consell de la Vila a l´EMD de Valldoreix. 
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Demanda que ha sortit des de l´EMD seguint la proposta de la Cap del Servei de Polítiques 
d´Acció Comunitària i Participació Ciutadana. 
 
No he acabat d'entendre el per que es necessita suport tècnic per crear un organisme que porta 
ja uns anys de vida. 
 
Em podrien explicar quin ha estat el motiu d'aquesta petició i si hi ha algun informe sobre el 
treball que s'ha efectuat, sigui aquest el que sigui. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Llegint els decrets presidencials, vaig veure el  
470/2015, pel qual s'aprova per part de la Diputació de Barcelona l'actuació “Suport  Tècnic” 
per a la creació del  Consell de la Vila a l´EMD de Valldoreix. Demanda que ha sortit des de 
l´EMD seguint la proposta de la Cap del Servei de Polítiques d´Acció Comunitària i Participació 
Ciutadana. Jo no he acabat d'entendre perquè es necessita un suport tècnic per crear un 
organisme que porta ja uns anys de vida. Llavors em podrien explicar quin ha estat el motiu de 
la petició i si hi ha algun informe sobre el treball que s'ha efectuat, sigui aquest o el que sigui?. 
 
 
VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Bé, el suport tècnic es va demanar a la 
Diputació, ja que el Consell de la Vila, i no sols el Consell de la Vila sinó tota la participació 
ciutadana, li podem donar un cop d’efecte per a que sigui més real i tingui una bona funció i 
s’evidenciï. Es va demanar el suport tècnic a la Diputació de Barcelona perquè és un suport que 
et donen, però el problema és que ens diuen finalització del treball fins maig del 2016. Per tant 
nosaltres ja estem parlant vostès, amb tota l’oposició perquè el nostre objectiu és arribar abans 
a tenir una participació consensuada i que ja estiguem treballant el maig del 2016, perquè sinó 
malament. Vam demanar-ho i de moment la Diputació van tenir una reunió amb el Juanjo que 
és el vocal –perdó-, el tècnic de participació, i seguirem tenint reunions amb la Diputació però 
paral·lelament anirem fent les nostres, i si algun moment ha de venir el tècnic de la Diputació 
doncs que també vingui; però ja li dic que podem arribar a una participació d’un nivell superior 
a la que la Diputació ens recomana, o ens digui. Per tant que podem ser innovadors en aquest 
aspecte, que la participació es pot anar variant segons anem fent-la, es pot anar modificant i 
anar arreglant, i que és una mica el que hem parlat, de fer un reglament de participació més 
dinàmic, i que no diguem fem un reglament  i ens estem quatre anys i no moguem ni un dit 
fora d’aquest reglament, sinó alguna cosa més dinàmica i que doni els seus fruits. Va ser una 
sol·licitud però veient com ha quedat el govern, hi ha moltes idees perquè he ha molta 
pluralitat i que es poden fer moltes coses, doncs és un complement més.  
 
 
F) Pregunta del Grup Municipal de Ciutadans sobre PROMUSA 
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Atenent que Promusa, la constructora municipal del AJSC gestionarà totes les obres que 
s'efectuïn en els terrenys del municipi de l´EMD de Valldoreix.  
 
Que aquesta situació ve donada per contractes i permutes entre la mateixa  Promusa, l´AJSC, 
l´EMD, la Generalitat de Catalunya i diverses empreses i particulars, acords dels quals 
Ciutadans no opina favorablement. 
Que en l'últim ple el president Josep Puig va informar que havia exigit  a l´AJSC poder ser 
representant amb veu i vot en el consell d'administració de Promusa per poder controlar totes 
les accions que des de la constructora es fessin en l'àmbit de l´EMD.  
 
Que des de Cs, tant jo en l´EMD com els meus companys en el AJSC estem treballant per poder 
aconseguir que aquesta idea es faci realitat. 
Des de Cs ens preguntem si s'ha efectuat alguna petició en aquest sentit? i si és així que 
resposta ens han donat. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Atenent que Promusa, és la constructora 
municipal de  l’Ajuntament de Sant Cugat que gestionarà totes les obres que s'efectuïn en els 
terrenys municipals de l´EMD de Valldoreix. Que aquesta situació ve donada per contractes i 
permutes entre la mateixa Promusa, l´Ajuntament, l´EMD, la Generalitat de Catalunya i 
diverses empreses i particulars, acords dels quals Ciutadans no opina favorablement. Que en 
l'últim ple, el president Josep Puig, va informar que havia exigit o demanat a l´Ajuntament 
poder ser representant amb veu i vot en el Consell d'Administració de Promusa per poder 
controlar totes les accions que des de la constructora es fessin en l'àmbit de l´EMD. Que des de 
Ciutadans, tant jo aquí, en l´EMD, com els meus companys en l’Ajuntament, estem treballant 
per poder aconseguir que aquesta idea es faci realitat. Des de Ciutadans ens preguntem si s'ha 
efectuat alguna petició en aquest sentit? i si és així que resposta ens han donat?. 
 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyora Casta, efectivament com els 
vaig dir a la Junta de Portaveus, vam tenir una reunió amb el Sr. Damià Calvet, que és el 
coordinador de govern i el regidor d’urbanisme i per tant Promusa penja políticament d’ell. En 
aquesta reunió li vam exposar la necessitat i el compromísque ja s’havia parlat anteriorment per 
a que l’EMD de Valldoreix fos representada en el Consell d’Administració de Promusa, i em va 
dir que ho entenia, que era lògic i que en tot cas és una bona resposta, tenim reunió la 
setmana que ve, i per tant sabrem si en principi això ja ha prosperat.  
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo vaig comentar-ho a l’equip de govern, que 
aquesta mateixa pregunta li van fer els meus companys de Ciutadans a la Sra. Conesa en l’últim 
ple. La resposta de la Sra. Conesa va ser que ella no tenia cap constància que des de l’EMD i el 
senyor Puig tinguessin cap interès en participar en aquesta comissió i en Promusa. Aquí passen 
dues coses. O no ens entenen o realment no se quin és problema que ha passat, perquè 
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com és possible que l’autoritat des d’aquí ens digui que està demanat i des d’allí no s’enterin de 
res.   
 
 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: Jo li anava a ensenyar l’ordre del dia de la 
reunió amb el senyor Calvet i que precisament el primer punt era aquest, era demanar-li i ja li 
he dit la resposta d’ell. M’estranya el que ha dit l’Alcaldessa però evidentment jo no qüestionaré 
el que ella ha dit, perquè no sé per quins motius ho ha dit i per tant la pregunta se li ha de fer 
amb ella. Jo només li dic que és una reivindicació històrica, no és d’ara, si hi ha gent aquí que 
ha estat en anteriors governs saben que era una reivindicació històrica i per tant, no se perquè 
l’Alcaldessa ha contestat això. Jo l’únic que se, és el que jo he demanat, i puc donar fe del que 
jo li he demanat al senyor Calvet en aquesta reunió que vam tenir, la resposta d’ell va ser que 
ho veia lògic, però que evidentment suposo que ho gestionaria ell amb el seu govern. La 
propera reunió la tenim dimarts vinent amb ell i suposo que ja tindrem una resposta a això, i ja 
li dic que és una reivindicació històrica.  
 
 
G) Pregunta del Grup Municipal de Ciutadans sobre l’estat de l’execució de 
sentència d’enderroc de tres cases. 

 
 

Segons es va tractar en el Ple del 23/7/2015, segueix havent-hi una sentència condemnatòria 
cap a l’EMD que ens obliga a tirar les cases de la cantonada dels carrers Costers i Sant 
Francesc. Quan es va efectuar la pregunta per part d’ERC-MES no sabien encara quines accions 
anaven a dur a terme des de la Presidència. Sabent que aquesta tardança no solament 
perjudica a l’EMD i als propietaris de les cases, sinó personalment al president Josep Puig, la 
meva pregunta és si ja han pres una decisió al respecte. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Segons es va tractar en el Ple del 23/7/2015, 
segueix havent-hi una sentència condemnatòria cap a l’EMD que ens obliga a tirar les cases de 
la cantonada dels carrers Costers i Sant Francesc. Quan es va efectuar la pregunta per part 
d’ERC-MES no sabien encara quines accions anaven a dur a terme des de la Presidència. Sabent 
que aquesta tardança no solament perjudica a l’EMD i als propietaris de les cases, sinó 
personalment al senyor Josep Puig, la meva pregunta és si ja han pres una decisió al respecte. 
 
PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG BELMAN: Més que una decisió és una actuació. Des d’un 
primer moment ja li hem explicat que en el pressupost es contempla una partida per si es té 
que procedir a l’enderroc d’aquestes cases. Esperem i desitgem que no. D’altra banda, per 
intentar regularitzar aquesta situació, aquesta situació que ja hem explicat que en el seu dia 
quan es va atorgar la llicència estava ben donada, però amb el canvi de normativa i tot 
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això es va desenvolupar a través d’una denúncia d’un veí amb tot aquest conflicte, ara s’ha 
arribat a una solució i és que hem atorgat una nova llicència perquè el propietari d’aquestes 
cases ha adquirit un terreny i fa que aquestes cases ara, amb la normativa actual, la 
compleixin. Per tant, nosaltres el que estem intentant és, però és decisió de jutge, i el que hem 
fet és atorgar una llicència per a que aquestes cases ara si que estant amb llicència complint la 
normativa actual, i per tant entenem que no caldria enderrocar-les complint amb la normativa 
actual. Això és el que hem tramès al jutjat i estem a l’espera de la resposta del jutjat. Però per 
un altre cantó hem fet una previsió a la partida pressupostària per si hem d’enderrocar les 
cases, però entenem que això va en perjudici no tant sols pel promotor sinó també un perjudici 
per l’EMD quan és una cosa que es pot resoldre. Falta veure que diu el jutjat. Estem en aquesta 
situació. NO sabem si la resposta la tindrem d’aquí a un mes o la setmana vinent. Però amb un 
termini relativament curt sabrem si ho admeten a tràmit aquesta gestió i si es valida aquesta 
nova llicència. 
 
 
H) Pregunta del Grup Municipal de Ciutadans sobre el Decret de Presidència 
444/15 de 17/07/2015 
 
Després d’estudiar amb detall el decret de presidència 444/15 he tret la conclusió que hi ha 
diferents factures pagades a diverses persones i empreses que no tenen un contracte 
actualitzat amb l’EMD. 
 
Com per exemple la situació de precarietat en la qual es troba el Sr. Nicolàs Gibert Sol que 
actualment està facturant a l’EMD per treballs realitzats. 
 
I si hi ha un contracte al Sr. Edgar Rovira Sebastià pel cobrament de factures superiors a 
12.000 euros. 
 
I si hi ha alguna situació anòmala a aquestes. I si fos així si s’està treballant per solucionar-les. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo he agafat “carrerilla”. Per últim un altre decret 
de presidència, he tret la conclusió després de llegir-lo que hi ha diferents factures pagades a 
diverses persones i empreses que no tenen un contracte actualitzat amb l’EMD. Com per 
exemple la situació de precarietat en la qual es troba el Sr. Nicolàs Gibert Sol que actualment 
està facturant a l’EMD per treballs realitzats. I també hi ha una altra cosa que m’agradaria 
saber és si també hi ha un contracte pel Sr. Edgar Rovira Sebastià pel cobrament de factures 
superiors a 12.000 euros. I si hi ha alguna anomalia laboral més que es podria solucionar. 
 
VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: És un tema que ja vam comentar, i és que és 
cert i això s’ha de matisar bé, perquè nosaltres el que hem anat fent és resoldre els grans 
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contractes com pot ser el de l’enllumenat o el de jardiners, etc. Que eren grans contractes que 
estaven totalment caducats i és el que vam estar fent a la legislatura passada. Llavors el que si 
que es dóna és que quan és un contracte de 6.000€, demanem tres pressupostos –si, si 
aquests pugen més diners-, però aquests són dos, però que n’hi ha més, que són gent que 
potser ens fan una actuació per 1.000€ després una altra al cap de dos mesos per 2.000€; i 
això és cert que s’hauria de legalitzar i englobar-ho per actuacions. Pensar què volem? I si 
volem aquestes 5 actuacions, doncs les englobem i les concursem, i això és el que ara ens 
posem a fer. El que fem és de l’any 2014, el model 347, tots els proveïdors que pugen més de 
6.000€ els estem mirant un per un, i el que farem és englobar els seus serveis i englobar-los 
tots junts. Hi ha molts proveïdors, per exemple un tècnic de so per un concert, i el contractes 
per aquell concert, i si al cap de dos mesos tens un altre concert i el tornes a contractar, i 
després un altre, i un altre, potser aquesta persona o empresa fa 4 anys que els està 
contractant, i tots són contractes petit però que al final pugen diners. I això és el que ara volem 
solucionar. Llavors aquests dos exemples que ha donat vostè, són dos dels varis que hi ha i que 
hem de solucionar. Però el que vull que quedi clar que ara ens hi posem perquè el més urgent 
que hem anat fent eren els contractes grossos, com el de la neteja, que eren contractes que 
pujaven més de 100.000€. I ara en mirem els contractes menors de 6.000€  que s’han de fer i 
es faran, però entengueu la importància i la proporció de l’un i de l’altre. Gràcies. 
 
 
 
I) Pregunta del Grup Municipal de CUP – PC sobre la gestió i adjudicació de les 
parades del mercat dels dissabtes. 

Preguntem qui gestiona i amb quins criteris s’adjudiquen les places al mercat dels dissabtes. 
Com es paga i quant es cobra. Que s’estudiï la eliminació de bosses de plàstic. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: És la darrera pregunta perquè la 
J) l’hem retirada. La darrera pregunta que fem és  sobre la gestió i l’adjudicació de les parades 
del mercat dels dissabtes. Preguntem qui gestiona i amb quins criteris s’adjudiquen les places al 
mercat dels dissabtes? Com es paga i quant es cobra? Volíem saber els comptes en total i 
també que s’estudiï per fer a tot arreu l’eliminació de bosses de plàstic. 

VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Començarem pel final, el tema de les bosses de 
plàstic estic totalment d’acord, estem a medi ambient, i és una cosa que l’hem d’erradicar de tot 
arreu, perquè és un dels enemics públic número 1. Amb això estem d’acord. Llavors aquí tinc 
un llistat important per respondre aquesta pregunta però si m’ho permeten els ho resumiré una 
mica i els posaré al seu abast tot el que posa aquí. Que els puc resumir. El tema està que tenim 
un concurs que està preparat des de fa molt temps que el farem a finals d’any. Què vol dir 
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això? Doncs que les parades les estem adjudicant actualment en l’espera d’aquest concurs.  
Perquè? Doncs perquè n’hi ha moltes que es donen de baixa i llavors no podem estar 
contínuament fent un concurs. I això ja ens ve de la legislatura passada que ja es feia així, que 
estava molt ben fet, però és que ve degut a això. Llavors què puc dir que la gestió del mercadet 
dels dissabtes, en el decret de presidència 365/14, es va adjudicar a l’empresa Asomercat 
Servicios SL. La veritat és que el temps que porto jo treballant amb ells, veig que són una gent 
que ho porten molt bé, molt seriosament, i estem molt contents. Qualsevol incidència o 
qualsevol cosa que es vegi es pot notificar. El criteri de com s’adjudiquen les places? Doncs les 
d’alimentació són les que funcionen millor però aquí hi ha una llista que si els sembla els ho 
passaré demà, per a que vostès ho tinguin a mà, si els sembla bé. Per exemple de fruites i 
verdures n’hi ha 6, de derivats de carn, 2, però és llarg. Però per acabar, a la pregunta 
important, crematística de com es paga i com es cobra, només esmentar l’anomenada taxa del 
mercadet està regulada per l’ordenança fiscal número 5, reguladora de la taxa per la utilització 
privada i aprofitament especial de la via pública i terrenys d’ús públic. Va per metre lineal, 
setmana per paradista, és de 325 euros per metre lineal. Els pagaments es poden fer 
anualment, semestralment o per trimestre, i normalment els paradistes ho fan trimestralment. 
El pagament anual i semestral tenen un descompte d’un 5% i el pagament trimestral te un 
addicional d’un 5%. Tota la gestió la fa l’Organisme de Gestió Tributària. He contestat? Si us 
haig d’ampliar alguna cosa ho faré.  

VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Si hi ha moltes dades aquí i ens 
deixeu aquests documents, doncs ja ho comentarem. 

VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Teniu la porta del meu despatx oberta per 
comentar el que vulgueu, perquè és ampli. Gràcies. 

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar el PRESIDENT dóna per finalitzada la sessió a 

les 22.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 

  

 

 


