
 

 

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

A Valldoreix, el dia dinou de maig de dos mil setze, 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 EXTRAORDINARI DEL DIA 18 
D’ABRIL DE 2016. 

 
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple extraordinari del dia 18 d’abril de 2016, 
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 extraordinari del dia 18 d’abril de 2016. 
 
 

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 DE CIU, CUP-PC I ERC-MES DE REBUIG A L’ANUL·LACIÓ 
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA LLEI 24/2015 DE MESURES URGENTS PER 
AFRONTAR L'EMERGÈNCIA EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE I LA POBRESA 
ENERGÈTICA. 
 
La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars com a 
conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es veuen 
incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al trobar-se a 
l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca d’ingressos suficients per arribar a 
final de mes. 
 
Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir 
quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un 
habitatge amb una temperatura mínimament adequada per fer a les temperatures de l’ hivern. 
 
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat als Estats membres a adoptar mesures 
per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va associat a 
d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge digne. En aquest 
sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats del Tercer Sector 
Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel Parlament, pel qual es 
modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es pugui interrompre el 
subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint 
la desconnexió durant els mesos d’hivern. 
 
La Generalitat va aprovar la norma amb l'objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la qual 
no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat entre els 
mesos de novembre i març. 
 
Aquest decret ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional després que el Govern Rajoy 
interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaeixen competències estatals en 
matèria de règim energètic. Des del Govern de la Generalitat ja s’ha posicionat en la plena 
defensa de les persones més vulnerables i ha assegurat que cap família quedarà desatesa 
gràcies a la Llei 24/2015 que dona cobertura a la lluita contra la pobresa energètica. 
 
Després del pronunciament del Tribunal Constitucional, el Parlament Europeu ha debatut una 
resolució en aquesta matèria, on ha acabat votant a favor de no tallar el subministrament 
energètic a les llars durant l’ hivern ja que consideren que “ningú hauria de morir a Europa per 
tenir calefacció” i que “si el govern regional o local és capaç de trobar els recursos amb els 
quals pot finançar, ni que sigui parcialment, aquesta política, que es faci”. 
 
L’ajuntament de Sant Cugat, com a administració més propera a la ciutadania ha hagut de 
donar resposta a les necessitats que la població amb més risc de vulnerabilitat té, i ha 
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atès nombroses peticions, emmarcades dins el context d’aquesta llei.  
 
L’Ajuntament de Sant Cugat ha impulsat un conjunt de mesures per tal de lluitar, per una 
banda, contra la pobresa energètica i, per l’altra, evitar la pèrdua de l’habitatge a les persones 
vulnerables. 
 
En aquest sentit, l’any 2015 va atorgar 50.231’80 euros com a ajuts per pagar 
subministraments bàsics (llum, aigua i gas), amb un total de 907 persones beneficiades. 
Aquesta partida econòmica s’ha multiplicat per set en els darrers 4 anys. Així mateix, 
l’Ajuntament disposa de 33 habitatges destinats a atendre persones amb risc social. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament també ha fet actuacions en matèria d’assessorament energètic –
auditories en edificis- i ha fet intervencions d’emergència en habitatges per tal de fer-los més 
eficients. La llei 24/2015 ha permès, per tant, donar resposta i fer front a les necessitats de les 
famílies amb més risc social.  
 
Amb la suspensió per part del Tribunal Constitucional de la Llei 24/2015 de mesures urgents 
per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica ha donat cobertura 
per determinar les accions que s’han desenvolupat fins al moment, i no tenir ara, un marc legal 
garantista, resulta preocupant.  
 
Atès que un total de 3.770 famílies catalanes que pateixen pobresa energética han rebut l’ajuda 
de la Generalitat per fer front a les factures de subministraments bàsics. Dels cinc milions 
d’euros que s’havien pressupostat per pagar els rebuts el 2015 només se n’ha gastat el 22 per 
cent, 1’1 milions. Les entitats socials estan desconcertades per la diferència abismal entre les 
necessitats que veuen en el seu dia a dia i el resultat del mecanisme dissenyat per l’anterior 
Govern, que contrasta amb el gran esforç que es fa des del món local o des de Càritas i Creu 
Roja. 
 
 
Per tot el que s’ha exposat proposem al Ple de la corporació l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 
PRIMER. Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent recursos contra 
normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per una situació de pobresa 
energètica. 
 
SEGON. Denunciar la manca de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els 
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels 
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica. 
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TERCER. Donar suport al Govern de la Generalitat perquè continuï treballant per la protecció 
d’aquells en situacions de risc. 
 
QUART. Reconèixer la resolució aprovada al Parlament Europeu a favor de no tallar el 
subministrament energètic a les llars durant l’ hivern. 
 
CINQUÈ.-  Instar a les entitats financeres que continuïn a la taula negociant i donant 
oportunitats a persones que necessiten un habitatge atesa la seva situació de vulnerabilitat 
econòmica i social, i que es legisli a tots nivells obligant-les a la cessió d’habitatges. Sobretot 
aquelles que han estat rescatades amb diner públic. 
 
SISÈ.- Que l’EMD demani que s’incrementi el nombre de pisos del Fons Social de l’Ajuntament 
per fer front a les demandes d’exclusió social. 
 
Demanar a la Generalitat que es destini la totalitat de la partida pressupostada per a la pobresa 
energética. 
 
SETÈ.- Legislar també per a que les companyies subministradores de serveis no tinguin la 
potestat de tallar subministrament sense una confirmació de l’administració més propera. 
 
VUITÈ.- Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la Federació de 
Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de greuges, a l’Agència Catalana de consum, a 
l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que vetllen pels drets 
dels consumidors. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. BERNAT GISBERT RIBA.- Llegeix la moció presentada pels grups CiU, CUP-PC i ERC-
MES. 
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN.- Gràcies senyor Gisbert, senyor President, naltros 
voliem fer unes esmenes “in voce” que els he enviat a tots per correu electrònic, però que no sé 
si han arribat a temps de veure-ho. En qualsevol cas el nostre posicionament a la moció sempre 
será un vot afirmatiu entenent que el Tribunal Constitucional ja no hauria de ser un referent per 
nosaltres i que la legislació que fem doncs hauria de ser d’autoconsum, podem renegar tot el 
que vulguem al respecte de les lleis españoles i del seu sistema judicial, però tampoc serà una 
feina que sigui molt constructiva perquè no ens porta en lloc. En qualsevol cas aquestes 
esmenes entenc que en algunes d’elles vostè pugui estar d’acord i en d’altres no però com els 
he dit abans votarem a favor de la moció, i intentem el que nosaltres direm ara que quedi 
constància i és el que creiem que hauria de contenir. Presentaré les esmenes llegint unes dades 
que es desprenen de la resolució d’ajudes del Fons d’atenció solidari de subministraments 
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bàsics de l’any 2015. “Un total de 3015 famílies catalanes que pateixen pobresa energètica han 
rebut l’ajuda de la Generalitat per a fer front a les factures dels subministraments bàsics. Dels 5 
milions d’euros que s’havien pressupostat per pagar els rebuts el 2015 només se n’han gastat 
un 22%, és a dir un 1,1%, 1,1 milions. Les entitats socials, estan desconcertades per la 
diferència abismal entre les necessitats que veuen en el seu dia a dia i el resultat del 
mecanisme dissenyat per l’anterior govern que contrasta amb el gran esforç que es fa des del 
món local o des de Càritas i Creu Roja.” Que l’EMD demani l’increment de nombre de pisos de 
fons social de l’ajuntament per fer front a les demandes d’exclusió residencial. Demanar a la 
Generalitat que es destini el total de la partida pressupostada per a la pobresa energètica, arran 
d’aquestes declaracions que acabo de llegir. No instar a les entitats financeres a que seguin a la 
taula a negociar i que es legisli a tots nivells obligant-les a la cessió d’habitatges, sobretot a 
aquelles que han estat rescatades amb diner públic. Finlament legislar també per a que les 
companyies subministradores de serveis no tinguin la potestat de tallar el subministrament 
sense una confirmació de l’admistració més propera. Gràcies. 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- Bona tarda a tothom, després de llegir-me aquesta 
moció i sabent d’aquest tipus de mocions, li haig de demanar el parer al meu partit, i segons el 
meu partit hauria de votar que no a aquesta moció. Realment els arguments que m’han donat 
són vàlids, perquè Convergència recordem que va ser un dels governs que va fer més retallades 
de la història de la democràcia i que realment aquestes persones que estan amb aquestes 
deficiències energètiques fins ara realment no han estat importants, ara s’han convertit en 
importants quan han estat una mena de “vamos a arrojar” com una mena de pedra a Madrid 
perquè ens la retorni dient que no podem ajudar-los. Aquesta gent se les hauria d’haver ajudat 
des del principi i no ara. Però per altra banda, segons el meu criteri personal i deixant la política 
de costat -que moltes vegades és amarga-, penso que a aquesta gent se’ls ha d’ajudar, passant 
del Sr. Rajoy, passant del Constitucional, passant del que digui qui sigui. La pobresa energètica 
o qualsevol pobresa és problemàtica, però arribar a casa i no poder endollar la llum, passar fred 
a l’hivern, i totes aquestes mancances que tenen és dolorós. No puc anar en contra del criteri 
del meu partit, però encara menys puc anar contra el meu criteri, i davant d’això l’única solució 
que tinc és votar l’abtenció.  
 
La Secretària-interventora aclareix com quedarà la moció incloent les esmenes presentades. 
 
 

TORN DE VOTACIÓ AMB LES ESMENES INCORPORADES 

 

Vots a favor: 8 (5 CiU-Actuem, 2 CUP-PC, 1 ERC-MES,) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 (Ciutadans) 
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B) MOCIÓ INSTITUCIONAL DELS GRUPS DE C’S, CUP-PC, ERC-MES I CIU PER LA 
CORRECTA SENYALITZACIÓ A VALLDOREIX. 

 
1. Atès que Valldoreix és un poble amb dues sortides i entrades clares, tres si contem amb 

el Camí de la Salut i que la senyalització urbana d’orientació és una necessitat social i 

econòmica, a més de complir una funció fonamental d’orientar i facilitar els 

desplaçaments de la ciutadania. 

 

2. Atès la situació estratègica del poble, situat al marge de la carretera principal de pas a 

l'autopista o cap a altres municipis. 

3. Atès que no està acabat de desplegar el pla de mobilitat que hi ha dissenyat per al poble 

i que una bona planificació de la senyalització millora la mobilitat de les persones per les 

vies públiques, afavoreix la sostenibilitat i propicia un ús més racional de la xarxa viaria 

urbana.  

4. Atès la morfologia urbana que tenim en la vila 

5. Atès que hi han diferents barris a Valldoreix. 

6. Atès que pels visitans hi ha una dificultat per sortir de la Vila i que la senyalització és un 

servei públic d’informació i un mitjà per assegurar el millor trajecte entre un punt 

d’origen i una destinació. 

7. Atès que no hi ha ni una senyalització indicant les diferents sortides de Valldoreix cap a 

l'AP7, Barcelona, els túnels de Vallvidriera, Mirasol, Sant Cugat, C58 o Rubi. Solament les 

situades en la carretera de la Floresta (prop de l'entrada dels túnels) o en el Passeig 

d´Olabarría. I que la mobilitat urbana requereix una senyalització clara, correcta i 

entenedora de la direccionalitat. 

8. Atès que el objectiu de la senyalització és donar una informació correcta i eficaç als 

usuaris. 

 

Proposem els següents acords:   

1. Que se senyalitzin els diferents barris de Valldoreix. 

2. Que se senyalitzin les diferents sortides de Valldoreix. 
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3. Que se senyalitzin les principals vies i els municipis veïns. 

4. Que les senyalitzacions es realitzin amb continuïtat gràfica i semiòtica en tots els punts 

de decisió de l’itinerari fins arribar a la destinació assenyalada. 

5. Que totes aquestes senyalitzacions es debatin prèviament a la Taula de Mobilitat. 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- Llegeix la moció. 
 
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS.-  Gràcies senyor president, bona nit a tothom, serà una 
moció institucional, nosaltres votarem a favor evidentment, però només volia puntualitzar que 
quan la senyora Susana Casta va presentar aquesta moció la vam contrastar amb el tècnic de 
mobilitat d’aquesta casa, no hi ha cap problema en presentar aquesta moció, però l’únic que en 
el punt 1, on parla de senyalitzar els diferents barris de Valldoreix, l’EMD de Valldoreix no té 
una divisió per barris perquè mai l’ha aprovat, encara que en alguns plànols sortin senyalitzats, 
inclòs amb els plànols de l’autobús que els vam retirar perquè no estaven aprovats per l’EMD, 
treballarem aquest punt per poder-ho fer tot i ho farem després de rebre una proposta tècnica i 
valorar-ho entre tots i evidentment que passaria per la taula de mobilitat. 
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO.- Jo el que anava a proposar, no se si realment com una 
esmena o com afegit, és el que acaba de dir ella i que és que tots hi estem d’acord, i és que en 
la taula de mobilitat, que tot això estigui d’acord amb la taula de mobilitat –com han dit abans 
els companys de Mou-te- no fos cas que estiguéssim treballant dues vegades i en direccions 
contràries.  
 
 

TORN DE VOTACIÓ AMB L’ESMENA D’AFEGIR UN PUNT 5 

 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
C) MOCIÓ DELS GRUPS DE C’S, CUP-PC I ERC-MES PER LIMITAR L’ACUMULACIÓ 
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DE CÀRRECS POLÍTICS I DE MANDATS DELS CÀRRECS ELECTES AMB FUNCIONS DE 
GOVERN. 
 
Malauradament aquests darrers anys, i sense perdre vigència, el concepte de les tres crisis: 
l’econòmica, la institucional i de credibilitat, on les tres es reforcen entre sí, no deixen 
de ser presents en la vida de una bona part de la ciutadania. 
 
L’econòmica és, en part, conseqüència del mal funcionament de moltes institucions, i això és un 
element clau potenciador de la poca credibilitat de la política. Podem dir que la xacra de la crisis 
econòmica és l’atur massiu i la precarietat laboral. La crisi institucional es potencia per els 
centenars de casos de corrupció que ens trasbalsen periòdicament i també a causa de la pèrdua 
d’independència del poder judicial.  
 
La ciutadania demana a les seves i seus representants polítics canvis profunds, dotar-se de 
codis ètics, canvis en les maneres de fer, mesures per a la regeneració democràtica, 
transparència, una nova llei electoral, llei de partits, etc. 
 
Ens consta que l’EMD ha començat a treballar en l’aplicació de mesures de bon govern i 
transparència però també veiem que és tracta de propostes de mínims que no van més enllà 
del màrqueting institucional.  
 
El vot en contra del present govern sobre l’assumció del decàleg sobre el pacte social per a la 
corrupció, que si fora assumit per la nostre cambra més alta de representativitat, el Parlament, 
fa evident lo endarrerits que anem al respecte de prendre mesures per a la regeneració 
democràtica i obre portes a la sospita. 
 
Entenem que el pas per la política de qualsevol ciutadà és un fet que l’honora i representa una 
etapa de la vida on la lluita pel bé comú al servei de les nostres veïnes i veïns es sobreposa a 
les ambicions personals. 
 
Entenem també que l’acumulació de càrrecs i/o mandats en la vida de tot polític van en contra 
dels principis de regeneració democràtica i fins i tot de l’ètica ja que esdevenen mitjans per 
acumular poder i per convertir el privilegi del pas puntual per la política en una carrera 
professional, en un modus vivendi que cal preservar i per tant que deixa d’estar al servei del 
poble al prioritzar la permanència i l’acumulació de càrrecs cercant el benefici personal davant 
el col.lectiu. 
 
Així doncs: 
 
Atès que els representants polítics han de servir de la millor manera possible a la ciutadania . 
 
Atès que la vocació i deure del representant polític és oferir un servei públic, i treballar des de 
les institucions pel bé comú.  
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Atès al fet que hi ha una desconfiança creixent per part de la ciutadania sobre el correcte 
exercici de les funcions dels representants polítics, que s'alimenta, entre d’ altres raons, com a 
conseqüència de l'acumulació de càrrecs o la perpetuació en els mateixos. 
 
Atès al fet que l'acumulació de càrrecs impedeix atendre de la millor manera els deures que 
aquests comporten i suposa una reducció de la dedicació per al correcte exercici de les 
responsabilitats que comporten.  
 
Atès que la perpetuació en els càrrecs de govern genera dinàmiques de poder molt poc 
democràtiques i on els personalismes esdevenen vèrtex d’estructures piramidals que són 
l’antitesi dels principis de funcionament de la democràcia.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
1. Demanar al Govern de la Generalitat a la modificació legislativa necessària per eliminar la 
compatibilitat entre els càrrecs de regidor i diputat, i promoure la reforma de la EL 5/1985, de 
19 de juny, del Règim Electoral General limitant a dues legislatures l'exercici del càrrec 
President/Presidenta i de la resta de càrrecs de l'equip de govern. 
 
2. Demanar al Govern de la Generalitat la modificació legislativa que estableixi la dedicació 
exclusiva dels alcaldes en aquells municipis on percebin una retribució superior a 3 vegades el 
SMI.   
 
3. Assumir el compromís dels grups polítics presents per a què, mentre no es procedeixi a la 
modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats anteriors, els seus càrrecs de 
govern actuïn segons els principis que es persegueixen en aquesta moció i renunciïn a aquesta 
acumulació de càrrecs i de mandats en el moment en què hagin de començar a exercir 
plenament les seves funcions.  
 
4. Els grups municipals es comprometen a treballar en l’elaboració d’un codi ètic que reguli la 
conducta dels alts càrrecs i a sotmetre’s als seus principis i valors a partir de la seva aprovació.  
 
5. Suposarà una incompatibilitat automàtica, la percepció de més d'una remuneració 
econòmica, durant el període de transició fins la renúncia final a un dels càrrecs electes.  
 

6. Reflectir els acords en el ROM de Valldoreix i traslladar aquest acord a la presidenta del 
Parlament de Catalunya, a la resta de membres de la Mesa i als portaveus de tots els 
grups parlamentaris.  
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- Llegeix la moció. 
 
SR. BERNAT GISBERT RIBA.- Bon vespre, nosaltres, tal i com us vam dir a la junta de 
portaveus, hem estat parlant-ho amb el partit i nosaltres el que farem és una esmena “in 
vocce”. En la primera pàgina, el paràgraf que diu: atès al fet que l'acumulació de càrrecs 
impedeix atendre de la millor manera els deures que aquests comporten i suposa una reducció 
de la dedicació per al correcte exercici de les responsabilitats que comporten. Nosaltres això 
proposem suprimir-ho, i per argumenta-ho dir-te que hi ha diversos regidors que es dediquen 
també a l’activitat privada i que no passa absolutament res. Que perquè tinguis molts càrrecs 
no tens perquè debilitar la teva funció en lo altre, pot dependre molt de la capacitat de les 
persones el que delimiti o no la possibilitat d’exercir la seva feina. I després afegir un punt final 
que diu: instar el compromís dels grups polítics del Consistori per a què, mentre no es 
procedeixi a la modificació de la legislació en el sentit indicat en els apartats anteriors, els 
càrrecs actuïn segons els principis que es persegueixen en aquesta moció. Gràcies. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- Respecte a la primera modificació del punt de l’atès que 
has dit, estem parlant de càrrecs públics, que si algú es dedica a la privada, em sembla 
correcte. Has dit que hi ha regidors que fan de regidors i després fan la seva feina privada, 
doncs perfecte. I no, volem dir dos càrrecs públics.  
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN.- El que vol dir aquesta moció és que si una persona té 
dos càrrecs públics i de govern, se reguli un codi ètic per a que siguin incompatibles aquests 
dos càrrecs. És a dir que si vostè és regidor però després té la seva feina a part, no queda 
inclòs aquest suposat d’aquest atès. Estem parlant per exemple, del senyor Calvet, que no hi és 
aquí, que és president de l’Incasol i que també és Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de 
Sant Cugat. Aquest seria un exemple, de fet el paradigme, d’aquí del nostre municipi. Gràcies. 
 
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL.- Perdò, hem entès des d’uN principi la intenció però 
nosaltres estem a favor i creiem que precisament l’exemple que vostè ha posat, que és una 
persona molt capaç i que pot tenir dos càrrecs públics i treballar perfectament en els dos llocs i 
per tant, nosaltres aquest punt proposem suprimir-lo, enentent el significat del que són dos 
càrrecs públics, en som conscients però proposem suprimir-lo.  
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN.- Entenc que sigui molt capaç d’atendre dos càrrecs i 
fins i tot tres, no dubto de la seva capacitat ni de la de ningú. El que si entenc és que hi hauran 
altres persones molt capaces per assumir aquests reptes i tindran molta més olgura, molt més 
temps, i més gent treballant a més a més per dur-les a terme. És un tema de plantejament. 
Gràcies.  
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO.- És una pregunta a la Secretària, que ara es pot donar la 
paradoxa que es voti una esmena, on els proposants no hi estiguin d’acord i és més 
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l’esmena podria ser canviar el text per tot el contrari. Per tant es guanyaria la moció però la 
moció no tindria res a veure amb la intenció inicial. Llavors... 
 
SRA. SECRETÀRIA-INTERVENTORA.- És així, sinó el que es pot fer és retirar-la.  
 
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS.- Aquesta és una moció que en junta de portaveus vam 
dir que la pensaríem, l’hem pensada i jo crec que aquesta moció té un contingut molt més enllà 
d’aquest atès, hi ha molts més atesos, i aquest és un atès en la que una part del consistori hi 
està d’acord i l’altre no. Crec que no s’ha dit però penso que també és important, que encara 
que una persona tingui dos càrrecs públics, només cobra d’un dels dos, amb el que pot haver-hi 
una persona molt capaç de fer els dos càrrecs, evidentment, i jo respecto el que diu el Ferran i 
el que diuen tots, però crec que no és incompatible el treure aquest atès, amb aprovar aqueta 
moció que té molt més continguts i que mé enllà es podria pensar en altres mocions o pensar 
més coses. Però trobo que no és constructiu que retirar aquesta moció en aquesta línia. 
Evidentment si la voleu retirar esteu en el vostre dret igual que nosaltres estem en el nostre 
dret de votar que retirem el atès i posem un altre. Només volia dir que si anem a construir o 
anem a retirar-la si podríem acceptar amb aquesta esmena.  
 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- Aquesta moció persegueix dues coses molt bàsiques. 
Una és la limitació dels mandats i l’altre l’acumulació de càrrecs polítics. Si li treu el 50% de la 
moció.... Està presentada per tres grups municipals i suposo que hauria de ser per part de tots 
quatre de retirar-la o no. Però continuu pensant amb el mateix, que ja no és tant per la 
capacitat de la persona, sinó per simplement que potser no queda gaire maco que una persona 
que es dedica a l’Incasol –com és l’exemple del Sr. Calvet-, que és urbanisme, que també 
s’ocupi de tots els temes d’urbanisme a l’Ajuntament de Sant Cugat. Per mi no queda gaire 
maco, penso que no hauria de ser així, i ja no parlem dels sous, que estic convençuda que ha 
renunciat a un dels sous, i també estic convençuda que té la capacitat laboral per poder portar 
a terme les dues. Però crec que no és adient.  
 
PRESIDENCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN.- També comentar en la mateixa línia que en la 
Diputació, el president de la Diputació ha de ser a l’hora un alcalde. La Llei també s’expressa o 
va en aquesta línia. També per ser president de les EMD’S de Catalunya, has de ser president 
d’una EMD. Moltes vegades hi ha càrrecs que van lligats els uns amb els altres, i s’hauria de 
canviar la legislació des del fons.  
 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- Quan ens interessa ens saltem la llei a la torera i el que 
diu la Constitució i quan no ens interessa no diem res i votem en contra. Si realment la llei i la 
regulació està malament, no tindria perquè ser la senyora Conesa l’Alcaldessa de Sant Cugat i 
de la Diputació. Crec que no està bé.  
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN.- No estem dient que estigui 
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malament, estem dient que es dóna aquesta situació però no que sigui incorrecte. Diguin què 
volen fer amb la moció? 
 
FERRAN MARGINEDA AGUSTIN.- Simplement entenc que ens fem una mica pesats però 
clar les esmenes “in vocce” és el que té que a vegades es genera debat. L’exemple de la 
presidenta de la Diputació, senyora Conesa i de l’Alcaldessa d’aquí, és un cas particular perquè 
la llei obliga que la presidenta sigui una alcaldessa, està claríssim, i en aquest cas la 
incompatibilitat no seria d’aquest rang sinó que aniria més cap al fet que els dos càrrecs 
demanen una dedicació exclusiva, cosa que és humanament impossible, a no ser que infringeixi 
la normativa laboral, que això no crec que ho hagi de fer ningú. Per tant no veig que l’exemple 
sigui paradigme i per altra banda insisteixo en el fet que com deia la senyora Casta, que si 
l’objectiu d’aquesta moció és limitar els mandats i limitar els càrrecs, saltant els que estan a la 
Diputació, sinó càrrecs que són d’un altre tipus, en funcions de govern, doncs jo entenc que els 
meus companys ens podríem plantejar el fet de deixar-la damunt la taula i parlar-ne en la 
propera junta de portaveus, a veure si trobem la manera de com a mínim, crear un codi ètic, 
aquest codi ètic que no es va voler fer en el seu moment al presentar la moció per signar el 
pacte social contra la corrupció, amb aquella moció que era una moció que va aprovar després 
el Parlament de Catalunya i que nosaltres vam denegar, i se’ns va donar l’oportunitat i la 
primícia de tirar-la endavant aquí, doncs com a mínim ens la plantegem en la propera junta de 
portaveus, l’esmenem i intentem fer una cosa entre tots que pugui ser viable, aviam si trobem 
la manera d’encaixar-la i sinó la presentem en el proper ple. Què us sembla? Digues el que 
penses Susanna. 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- Penso que assolir el 50% del que havíem proposat és 
interessant i està bé, i potser podem tractar dintre d’un temps la resta. La votem en contra, 
s’aprovarà la moció amb la seva esmena. 
 

 

TORN DE VOTACIÓ DE LA MOCIÓ ALTERNATIVA SEGÜENT I DECAU LA MOCIÓ 

ORIGINÀRIA 

 

Vots a favor: 5 (CiU-Actuem) 

Vots en contra: 4 (2 CUP-PC, 1 ERC-MES, 1 Ciutadans) 

Abstencions: 0 

 

 
 
 
D) MOCIÓ DELS GRUPS DE LA CUP-PC, ERC-MES I C’S PER DEMANAR AL GOVERN 
DE L’EMD DE VALLDOREIX L’ASSUMPCIÓ DELS ACORDS DE LA PRESENT MOCIÓ A FI 
D’INSTAR A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS A LA REVISIÓ D’OFICI DE 
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LA MODIFICACIÓ DEL PLA GENERAL METROPOLITÀ DE VALLDOREIX I ALTRES 
ZONES DEL MUNICIPI. 
 
 
Els grups municipals a l’oposició de l’EMD de Valldoreix, Candidatura d’Unitat Popular - Procés 
Constituent (CUP-PC), Ciutadans (C’s), Esquerra Republicana de Catalunya - MES Moviment 
d’Esquerres (ERC-MES) amb el suport de les associacions veïnals Associació de Veïns i Veïnes 
Progressistes de Valldoreix, Associació veïnal Gent per Valldoreix i Associació Mou-te per 
Valldoreix, presentem aquesta moció perquè es dugui a terme la proposta de la revisió d’ofici 
de la «Modificació del Pla General Metropolità de Valldoreix i altres zones del municipi» a 
l’Ajuntament de Sant Cugat. 

 
Antecedents: 

El passat 21 de març de 2011 es va aprovar inicialment la Modificació del Pla General 
Metropolità de Valldoreix i altres zones del municipi, posteriorment el 13 d’abril de 2015 es va 
aprovar definitivament l’esmentada figura de planejament per part del Conseller de Territori, 
aprovació que va ser recorreguda en reposició en data 9 de juliol de 2015 on va ser desatesa. 
 
Les entitats i els partits polítics: Associació de veïns i veïnes progressistes de Valldoreix, 
Associació veïnal Gent per Valldoreix, ICV-EUiA, la CUP, PC, MES, PSC i amb el suport d’ERC, 
C’s, PP i MOU-TE, han presentat un Recurs Contenciós Administratiu contra l’aprovació 
definitiva de la modificació de referència. En aquesta modificació, fora dels debats polítics lícits, 
s’observen discrepàncies de criteri i valoracions.  
 
1. Atès que considerem que cal una anàlisi sobre l’atorgament de m2 en les parcel·les 
sense edificar definits en 13 polígons i la concreció dels parcs connectors de les rieres dels 
torrents Clavell i Nonell. 
 
2. Atès que en l’àmbit de l’estació de Valldoreix es preveuen edificar 42 habitatges 
protegits, 26 de renda lliure i 1.250 m² d’espais comercials en part de l’actual aparcament de 
l’estació dels FGC de Valldoreix.   
 
3. Atès que el desenvolupament del pla en aquest àmbit requereix d’un Pla de Millora 
Urbana (PMU) que segons el conveni competencial entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’Entitat 
Municipal de Valldoreix de novembre de 1995 és competència d’aquesta, però l’EMD de 
Valldoreix l’ha cedida a l’Ajuntament de Sant Cugat mitjançant un conveni específic entre 
ambdós ens locals, de data 27 de novembre de 2013. Al seu torn, l’Ajuntament n’ha delegat la 
gestió a PROMUSA. En aquest conveni l’EMD ha cedit la propietat de part de l’aparcament, de 
2.288 m², a canvi de la cessió d’ús d’un terreny així com l’altra part del terreny de l’aparcament 
de l’estació, de 2.372 m², propietat que fou de TABASA i que amb la venda d’aquesta empresa 
pública passà a la Generalitat de Catalunya, ha estat adquirida per l’Ajuntament per 
528.458,87€. 
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4. Atès que considerem que cal cercar un acord de majories al voltant d’aquesta actuació i 
valorar les situacions descrites anteriorment tot establint un període de participació ciutadana, 
debat polític i revisió.  
 
5. Atès que l’operació de Can Busquets en que PROMUSA adquireix el sol urbanitzable no 
delimitat amb l’objectiu d’alliberar espais qualificats de zona verda i s’adquireixen altres espais 
que tenen qualificacions com parc forestal, vial, protecció de sistemes i 20a10 que no 
comparteixen aquest objectiu i, per tant, les considerem innecessàries per aquesta MPGM. 
 
6. Atès que l’àmbit de Can Montmany  fou requalificat de zona forestal a edificable per la 
Modificació del Pla General Metropolità aprovat definitivament en data 27 d’agost de 2008, 
donant compliment al conveni de data 30 de gener de 2006 signat ,d’una banda, pels antics 
propietaris de la Masia de Can Montmany i d’altra per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, pel que es cedia la masia a canvi d’una 
requalificació urbanística d’aquest àmbit, que incloïa les càrregues d’urbanització a càrrec dels 
propietaris.  
 
7. Atès que posteriorment en data 29 de març de 2012 es signa un conveni urbanístic entre 
l’Ajuntament, PROMUSA i ERIDE 2005 S.L. en el que s’especifica clarament que ERIDE 2005 
S.L. se subroga en tots els drets i obligacions establertes en el primer conveni de cessió de la 
masia. 
 
8. Atès que en l’àmbit de Can Matas s’ha canviat l’ús terciari d’un solar per l’ús residencial 
plurifamiliar amb la construcció de 187 habitatges lliures i 58 habitatges de protecció oficial, que 
farà PROMUSA, amb l’expropiació prèvia dels terrenys. Aquests habitatges serviran per 
compensar la compra de les finques de Can Busquets i Can Montmany. 
 
9. Atès que l’àmbit de Can Cabassa s’ha de desenvolupar mitjançant un Pla de Millora 
Urbana (PMU) que l’Ajuntament ha suspès. Cal tenir en compte que els veïns i veïnes han 
presentat un recurs contenciós administratiu contra aquesta aprovació definitiva de la MPGM.   
 
10. Atès que PROMUSA adquireix així una part dels terrenys i no la totalitat que es 
requalifiquen en zona verda per compensar en part les que es suprimeixen a l’àmbit dels 
torrents de Valldoreix. 
 
11. Atès que existeix un debat obert sobre si la subrogació de les obligacions dels diferents 
compradors, la darrera a PROMUSA,  s’ha realitzat també en la urbanització del Camí de la 
Salut. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la Junta de Veïns prendre els següents ACORDS: 
 
1. DEMANAR a l’Ajuntament de Sant Cugat que assumeixi els següents acords. 
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2. CREAR una comissió especial informativa, formalment constituïda en el proper Ple, que 
permeti valorar el contingut de la MPGM, els dubtes i divergència de criteris establerts 
mitjançant la presentació de contenciosos administratius.  

 
3. HABILITAR a la comissió especial informativa a emetre dictàmens tècnics, demanar informes 

dels serveis municipals i encarregar peritatges interns o externs si fos el cas. 
 
4. ESTABLIR un sistema d’accés a la totalitat de la informació que permeti un treball àgil de les 

diferents parts. 
 
5. ENCARREGAR als serveis tècnics municipals una revisió tècnica i avaluació dels convenis, 

revisions i actuacions urbanístiques descrites en la MPGM presents en els àmbits Torrents 
Nonell i Clavell de Valldoreix, Estació de Valldoreix, Can Cabassa, Turó de Can Matas, Can 
Busquets i Can Montmany. 

 
6. SUSPENDRE les actuacions de gestió i planejament derivat (com s’ha realitzat a Can 

Cabassa) fins que s’abordi el debat en el marc de la comissió especial. 
 
7. Un cop assumits aquests acords per part de l’Ajuntament de Sant Cugat siguin tramesos a 

l’EMD de Valldoreix, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya i als signants del contenciós sobre la modificació del PGM. 

 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS.- Aquesta moció que 
presentarem ara, té el gran valor de que ens hem posat tots els grups de l’oposició de 
Valldoreix i Sant Cugat, tots d’acord, des del PP fins la CUP-PC, per fer una reflexió de qui està 
nedant contra-corrent. Possiblement aqueta moció aquí a Valldoreix té poc camí de recorregut 
perquè és, suposo que en aquest plenari no la guanyarem, o potser si, si la seva capacitat de 
reacció és valenta, i estiguessin al cas del que està passant a Sant Cugat, encara estan vostès a 
temps d’afegir-se a demanar aturar aquest planejament i crear aquesta comissió informativa 
conjunta per revisar tot aquest planejament, especialment en els quatre àmbits que queden 
pendents, doncs en dos d’ells els seus companys de Sant Cugat ja han dit que els aturarien que 
són Can Cabassa i l’Estació de Valldoreix. Potser ha arribat el moment de canviar la manera de 
fer le coses, sobretot en la redifinició del nostre territori, del nostre poble. Els demanem que 
comencin a entendre que els vials del tot s’hi val perquè tenim majoria ja han començat a 
passar encara que a l’EMD sembli en algun moment una aldea gala. Referent a les zones verdes 
dels torrents de Can Nonell i Clavell, és l’orígen de tot el pla general metropolità, l’orígen són les 
zones verdes. Estem d’acord amb una part de la negociació que han fet, que ha estat la 
negociació que s’ha fet amb els veïns afectats i que hi viuen i que tenen una parcel·la des del 
1975 classificada com a zona verda, amb 87 d’aquests veïns s’ha arribat a un acord, i nosaltres 
estem d’acord en mantenir-lo, però resulta que de totes zones verdes hi ha 13 parcel·les 
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de diferents propietaris que segons els seus números de la agenda econòmica que acompanya 
a tot pla general metropolità, a tota modificació del pla general, es sobrevaloren en 4.600.000€. 
L’altre dia quan nosaltres vam fer una roda de premsa conjunta de tots els grups i associacions 
veïnals prensentant i dient al poble que presentàvem aquesta moció perquè no estem d’acord 
amb com s’han fet les coses, van trigar temps a fer una roda de premsa a Can Monmany i a 
afirmar que gràcies a la seva gestió havíem estalviat al poble 92.000.000€, ja m’ho explicaran 
algun dia, però jo el que vull és que tothom sàpiga que l’orígen de tot el pla general metropolità 
són les zones verdes. Les zones verdes, totes les zones verdes 109 i 110 polígons o parcel·les 
que hi ha ocupen una superfície de 174.970 m2. Això són números del seu planejament i que 
valorats segons la seva agenda econòmica que acompanya aquest pla, a 200,8€ el m2 són 
25.0000€. O sigui que si l’orígen de tot aquest planejament que són les zones verdes, 
haguéssim expropiat les zones verdes al preu que vostès diuen que s’han d’expropiar, són 
35.000.000€ i de 35 a 92, jo no sé d’on els treuen vostès, de la xistera o d’una altra banda, ja 
m’ho explicaran. Can Cabassa, unes altres zones, han fet un planejament que per sort el 
Regidor d’urbanisme, senyor Calvet, ja va dir que quedava aturat en el seu moment, però ha 
fet una modificació del pla que és contrària a la llei d’habitatge i la llei d’urbanisme, ves per on! 
Concentrant 550 habitatges a tocar de l’autopista, els convido a que vegin el pla de sonometria 
de l’autopista i no es pot construir, i proposen construir 550 habitatges al costat de l’autopista, 
edificis que arriben fins a planta baixa més cinc. Això està dibuixat i escrit. Amb un 66% 
d’habitatge públic, la llei d’urbanisme diu clarament  que no es pot fer l’habitatge públic amb 
concentració, que s’ha de dispersar pel territori, pel risc d’exclusió social que pot provocar. 
Potser si que caldria que el senyor Calvet va aturar aquesta planificació ell, i la gent de Sant 
Cugat, i per això els ho dic a vostès perquè encara estan a temps de prendre una decisió 
valenta i afegir-se, que aquesta planificació no estava ben feta. I ara amb permís del senyor 
President, passo la paraula al Ferran per parlar de l’altre zona.  
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN.- Gràcies senyor Humet, President. El que farem ara 
serà breument explicar com veiem des de l’oposició aquestes modificacions del PGM des dels 
sectors més rellevants, a mi em toca parlar de Can Monmany. Fent una cronologia dels fets, els 
explicaré que l’any 2006, per una banda l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD i per l’altra banda 
la família Gassó –propietària de l’heretat-, signaven un conveni on aquests cedien la finca de 
Can Monmany a l’Ajuntament i a l’EMD a canvi de la requalificació d’un sector de la propietat, 
una zona verda annexa al camí de la Salut, per lliure aprofitament urbanístic de 27 parcel·les 
d’habitatge unifamiliar, d’acord. Immediatament la família Gassó ven a l’empresa Eride aquest 
sector del camí de la Salut on es podien edificar aquests 27 xalets, tot assumint la urbanització 
del camí de la Salut. Arribats aquí trobem quelcom xocant, perquè l’EMD ha realitzat una 
modificació pressupostària recentment per urbanitzar el mateix camí de la Salut, però 
prosseguim. L’any 2008, s’aprova la Modificació del PGM quan la crisis econòmica és a les 
portes, i malgrat que el sector del camí de la Salut es va requalificar, ha quedat com a zona 
verda urbanitzable, ni es construeix ni s’urbanitza res. La raó és suposable, pot anar lligada a 
un context de la crisi econòmica, la caiguda de vendes del sector immobiliari i el valor del sòl. 
Però l’any 2012, mitjançant una nova Modificació del PGM, l’Ajuntament i Promusa, intervé en el 
que inicialment havia estat una compra venda entre la família Gassó i Eride i recompra a 
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Eride aquests terrenys urbanitzables, amb una superfície de sostre edificable de 17.364m2 on 
no s’hi ha construït. Compensant-la a preu de mercat, bescanviant-li dues naus industrials, cinc 
habitatges, a canvi del valor que suposadament tenien a preu de mercat, una oficina, una plaça 
d’aparcament, un solar a Can Mates per edificar, 5.500m2, i per si això no fos poc, el nou 
conveni, eximia a Eride d’antigues obligacions com urbanitzar el camí de la Salut que ara ens 
tocarà pagar a tots i totes. O Sigui que la ciutadania, que som Promusa i que som tots, hem 
garantit amb els diners públics, els guanys que Eride havia de tenir en el 2006. Tot plegat pot 
dur-nos a pensar que la modificació del PGM no és només una eina de redistribució de zones 
verdes i expropiacions, sembla com si aquesta ordenació territorial pugués servir per a una 
compensació extraordinària per algú. Li podríem buscar adjectius a la gestió però no paga la 
pena. I ara en qualsevol cas li cedeixo la paraula a la senyora Casta per a que parli del sector 
que li pertoca exposar. Gràcies. 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- Moltes gràcies senyor Margineda. A mi em toca donar 
una explicació clara d’una petita part de la moció que és de la nostra Estació de Valldoreix. 
Primer es cedeix en un conveni, un terreny a l’estació a canvi d’un altre terreny al carrer del 
Nard, que fa 14 metres de profunditat amb 74 metres d’ample, un terreny que no té ús 
edificable per les seves dimensions, tret que vostès tinguin un altre ús especial per aquest 
terreny, o sigui que no el fa útil per a l’edificació no el fa útil pràcticament per res. A més de la 
cessió d’un parc de jocs que tots coneixem que hi ha just davant del CAP. Juntament amb 
aquest terreny també cedeix la competència de planificació. I si sols fós això, però la situació 
s’agreuja quan ens assabentem que la Generalitat ha venut un terreny just al costat del que 
estem parlant, dels mateixos m2 per més de mig milió d’euros. I encara enpitjora més la cosa 
quan tenim constància que hi ha un parell d’informes tècnics de l’EMD que són desfavorables al 
conveni, i que el desaconsella perquè és una pèrdua de patrimoni per a Valldoreix. I tot perquè, 
per fer pisos a l’estació? Uns pisos que segons la llei de qualitat no es poden fer? O per 
construir el macro projecte de la centralitat que s’havia de dur a terme? No acabo d’entendre ni 
tant sols com es va arribar a plantejar aquest conveni, molt menys entenc com és possible que 
s’hagi dut a terme. Diguim si tot això no és lo suficientment greu tota aquesta gestió que s’ha 
dut a terme a l’estació, per fer que tota l’oposició –com ha dit el senyor Humet-, es posi d’acord 
i facin un front comú per intentar donar la volta a tot aquest entremat que és totalment il·lògic 
perquè al final aquí ens donem compte que és un greuge pel patrimoni de Valldoreix i que és el 
que estem defensant aquí. Li passo la paraula la senyor Noël Climent.  
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO.- Si ens recordem com hem començat amb les zones verdes, 
tot prové d’un problema amb les zones verdes i de com gestionem això. Resulta que com falten 
zones verdes, anem a Can Busquets, a la Floresta i es compren 86.531m2 de terreny per 
requalificar-lo en zona verda i es paga 3.028.000€. Però és que a part d’això, i encara no 
s’entén el perquè, se li compren 43.663m2 de parc forestal, 4.113m2 d’unes parcel·les 
qualificades com a 20a10 però resulta que estan en zones de difícil edificació o a les vores de la 
carretera de Vallvidrera, quasi bé inaprofitables. I també se li compren 708m2 de protecció de 
sistemes, 3.890m2 de verd privat i 1.172m2 de vial, que entenc que era el que passava per allà 
i se li havia de comprar tota la peça per a que el senyor acceptés. D’això se li paguen 
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2.451.000€ a més dels 3.028.000€ d’abans. Com podem veure, el que en un principi havia de 
costar 3.000.000€ que era l’expropiació de les zones verdes necessàries, s’acaba convertint en 
una quantitat bastant superior. Creiem que és un bon moment per a que l’equip de govern 
d’aquí l’EMD s’hi sumi i ens ajudi entre tots a posar llum i si cal entomar el “mea culpa” 
d’aquelles coses que potser no s’han fet prou bé. En qualsevol cas li torno a passar la paraula al 
senyor Humet per si vol fer alguna valoració final. 
 
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS.- Simplement que després 
de tot el que hem explicat demanem a la junta de govern d’aquest EMD els següents acords. 
Lleigeix el text de la moció.  
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG.- Evidentment no aniré contestant punt per punt, perquè 
és lo suficientment complexe com per anar-ho contestant. Vostès fan una sèrie d’afirmacions, 
de fet vosaltres heu posat un contenciós o tenen intenció de posar-lo o no, perquè encara no se 
sap, o potser m’ho poden aclarir vostès, i a més l’han de posar en contra de la Generalitat que 
és qui ha aprovat tot aquest pla. Suposo que la Generalitat quan aprova alguna cosa s’ho deu 
mirar. Nosaltres quan es va fer tot aquest conveni, vam estar evidentment consultant i van 
estar treballant amb els tècnics i per tant vam pensar que estava ben fet, que es pot fer millor, 
doncs segurament, ja no sols entren les zones verdes d’aquí, sinó que entra el Monmany i altres 
coses, s’explilquen les coses d’una manera o a vegades hi ha informes que s’interpreten sota un 
prisma i no es té en compte la globalitat del problema. Per altra banda –vostè ho ha dit molt 
bé, senyor Humet-, que clar tot això es feia perquè com que hi havia majoria, tot s’hi val, i no 
és així. Penso que es va fer, que es va fer ben fet, i li torno a repetir que segurament es pot fer 
millor, però jo no crec que s’hagi beneficiat a ningú i estem molt convençuts d’això i que vostè 
diu que fins i tot hem amagat informes i això és mentida, i li puc demostrar que aquí hi ha una 
antiga vocal de l’EMD que en el seu dia se li va entregar amb ella i al senyor Canals l’informe 
que s’havia fet. Nosaltres no hem amagat res, no és veritat que haguem amagat res. Miri, 
entregat a la senyora Babiloni i al senyor Canals en data 5 de febrer de 2014, és a dir en 
l’anterior legislatura. Els ho vam entregar o no? Nosaltres no hem amagat cap informe, altra 
cosa és que hi estiguem d’acord amb un informe que ha fet un tècnic que l’ha fet  “por su 
cuenta y riesgo” quan no se li havia demanat ni tampoc participava en el conveni que es va 
redactar. Vostès es recolzen en aquest informe per denunciar el que denuncien i estan en el 
seu dret. Nosaltres pensem que el que s’ha fet, s’ha fet bé, la comissió es va fer perquè el 
senyor Calvet va proposar fer una comissió per treballar tot això. Vostès ara ho demanen en el 
ple, però ell ja es va oferir en fer una comissió per treballar aquests temes. Ja hem dit quin és 
el nostre posicionament respecte de la gestió de l’Estació, possible implantació de pisos o no, 
ho vam dir-ho en el decàleg, ho hem dit també en el PAM, per tant, nosaltres estem a favor 
d’aquesta comissió, participarem en aquesta comissió però evidentment, ja dic que l’abast 
d’aquesta moció és molt ampli i evidentment es pot dir que es pot millorar el que s’ha fet, però 
tot el que s’ha fet en aquest conveni, aquest conveni està ben fet, i per tant nosaltres votarem 
en contra d’aquesta moció. Gràcies.  

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS.- És una 
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oportunitat que han tingut, perquè saben que el ple de Sant Cugat hi hauran 14 vots favorables 
a aturar aquest planejament, és un fet irrefutable que aquest planejament està mal fet, quan el 
seu regidor d’urbanisme una de les zones ja l’atura. Si atura una part “del todo”, “ese todo” 
queda en suspens o ha de quedar en suspens perquè on col·locarem aquests 550 habitatges? 
Poden donar les explicacions que vulguin, nosaltres amb la documentació que no constava en el 
Jutjat, hem tingut que demanar aquests informes que no estaven en la documentació que 
vostès van entregar al jutjat, i hem tingut que demanar-los expressament i sembla ser que 
aquests informes al final han arribat al Jutjat i ens els han fet arribar a nosaltres. Una vegada 
amb tota aquesta documentació a la mà és quan presentarem el contenciós. Si les coses es 
fessin bé des del començament no estaríem com estem i reflexionin si us plau, reflexionin, com 
és possible que tota l’oposició al consistori de Sant Cugat, tota l’oposició es posi d’acord davant 
d’un fet que és evident que s’ha fet malament. Res més. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG.- Doncs portin el contenciós al Jutjat i ja determinaran si 
està ben fet o no, i ja s’assumiran les responsabilitats que calguin, però li torno a repetir que de 
fet s’ s’ha aturat ha estat per algun motiu, però el seu abast és molt gran com per ara dir que 
tot està malament. Potser que hi hagi alguna cosa que no estigui bé, potser allò que vostè 
esmentava dels pisos de Can Cabassa, potser sí, però l’EMD no té res a veure amb tot això, tot i 
que era un sostre que d’aquí anava allà, però res més. Nosaltres no hem signat lo dels pisos de 
Can Cabassa, és una cosa que ve a través de Sant Cugat no de l’EMD. Per tant, torno a repetir, 
hi ha coses que possiblement es poden millorar però nosaltres estem convençuts que el que es 
va fer en el seu dia està ben fet i per tant seguirem mantenint la mateixa postura.  
   
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS.- Perdoni, tot l’habitatge 
social que li toca a Valldoreix, no està a Valldoreix. En tot aquest planejament l’han fotut a fora, 
tot concentrat a Can Cabassa. Tot està a Can Cabassa, el 66% dels 550 habitatges, és 
habitatge HPO i veient que va contra la Llei de l’habitatge i contra la Llei d’urbanisme en la 
concentració d’habitatge públic, perquè pot provocar riscos d’exclusió social, amb molt bon 
criteri el senyor Calvet l’ha aturat. El primer que va fer és en el consell de barri de Mirasol, en el 
primer consell va ser: això de Can Cabassa queda aturat, partim de zero. 
 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG.- Aquest planejament es va portar a la Generalitat i el va 
acceptar, i diu que la llei va en contra, qui s’equivoca? La Generalitat? Perquè si autoritza que 
allà pot anar-hi un habitatge i ara vostè diu que és contrari a la llei, jo d’això no hi entenc, 
però.... La Generalitat ho va acceptar, no?  
 
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS.- Precisament per això, 
perquè hi ha manipulació d’aquestes coses i es vol tergiversar les accions. Esperem a que el 
Jutge dicti sentència i ens digui quines coses estan malament i quines bé. Passem a votació. 

 

TORN DE VOTACIÓ  
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Vots a favor: 4 (2 CUP-PC, 1 ERC-MES, 1 Ciutadans) 

Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 

Abstencions: 0 

 

No s’aprova la moció. 
 
E) MOCIÓ DELS GRUPS DE LA CUP-PC, ERC-MES I CIUTADANS PER A 
L’EQUIPARACIÓ DEL BITLLET SENZILL DEL BUS URBÀ DE VALLDOREIX. 
 

 

Arran de la intervenció d’un veí a l’audiència pública del passat més d’abril on va preguntar el 
per que del cost del bitllet senzill al bus urbà de Valldoreix és de 2,15 €, quan el cost del mateix 
bitllet a Sant Cugat és inferior, de 1,80 €, i on va argumentar amb xifres aproximades que el 
cost d’equiparar el preu a Valldoreix seria totalment assumible. 
 
Atès que el Govern de l’EMD, com és de rebut, va respondre aquesta interpelació amb un 
informe tècnic, on repassava l’ordenança fiscal número 16 del present any i on enumerava la 
gama de títols dins el sistema integrat de l’ATM.  
 
Atès que també es feia esment del conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat per a que 
l’aplicació de títols municipals bonificats reflectits a les seves ordenances fiscals siguessin 
d’aplicació en la concessió administrativa del bus urbà de Valldoreix. 
 
Atès que en les ordenances fiscals de Sant Cugat el bitllet senzill sí és bonificat i malgrat això no 
ha quedat inclosa en el conveni la bonificació del mateix a Valldoreix com la resta de diferents 
títols. 
 
Atès que l’EMD rep una subvenció anual qque aquetde milers d’euros de l’ATM per pertànyer a 
l’Associació de Municipis amb transport urbà (AMTU) 
 
Atès que els títols d’ATM multi viatge només es poden adquirir a l’estació de Valldoreix, i no 
disposem de cap altre punt de venda a la Vila. 
 
Atès que els títols bonificats i anomenats socials per a persones jubilades de Sant Cugat i de 
Valldoreix no contemplen un topall de nivell de renda al ser distribuïts gratuitament, i se'n 
beneficien, lícitament, persones que cobren pensions superiors a 2,5 vegades el salari mínim 
interprofessional. 
 
Atès que aquesta evidència genera un greuge comparatiu i desequilibra la despesa social 
perjudicant la part destinada a ajuts a les persones amb pensions baixes, que veuen com els 
pocs recursos disponibles destinats per a benestar social s’aprimem per aquesta mala praxis. 
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Atès que també es considera un ajut social la bonificació dels carnets d’estudiants sense tampoc 
tenir en compte els nivells de renda de les seves unitats familiars pel que es segueixen 
uniformitzant els ajuts sense prioritzar els casos on cal incidir primer. 
 
Atès que aquests motius són un factor d’empobriment de la cobertura social i que cal  buscar 
formes compensatòries mentre es resolen. 
 
Atès que hi ha un col.lectiu de persones que queden fora de la cobertura social per ser 
treballadores de la llar i empadronades a altes ciutats i fan servir de forma massiva el bus urbà 
de Valldoreix i que poden arribar a percebre retribucions per hora per sota dels barems que el 
salari mínim interprofessional estipula. 
 
Atès que aquestes persones i també una part de veïnes i veïns que no disposen de vehicle 
privat són els principals perjudicats pel preu del bitllet senzill quan puntualment esgoten el títol 
multi-viatge sense tenir la possibilitat de recompra al bus o a la Vila, i els cal fer una despesa 
extra. 

 
Atès que la despesa que generaria baixar el preu senzill és totalment assumible ja sia amb la 
subvenció o a partir dels pressupostos ordinaris i fàcilment quantificable amb les dades 
presentades a l’informe de la vocalia de mobilitat. 
 
Per tot plegat sol.licitem al Ple de l’EMD l’adopció del seguents acords: 
 

1. Bonificar el preu del bitllet del bus urbà de Valldoreix equiparant-lo al de Sant Cugat del 

Vallès. 

2. Que la Vocal responsable de mobilitat y representant també de l’EMD a la Taula de 

Mobilitat de Sant Cugat reivindiqui uns nous criteris d’aplicació en les bonificacions per 

usuaris de transport public que tinguin en compte els nivells de renda de cada persona.  

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN.- Després de la pel·lícula d’estreno ara em toca a mi –

com passava fa molts anys, els que ja tenim una edat- i és una moció que semblarà menor 

però que a nosaltres no ens ho sembla, que neix arrel d’una intervenció d’un veí de Valldoreix 

que demanava en audiència pública que el preu del bitllet senzill de l’autobús s’equiparés al de 

Sant Cugat. Aquí a Valldoreix s’està pagant per un bitllet senzill 2,15€ i a Sant Cugat 1,80€. 

Arran d’això es van fer unes peticions, es va parlar amb la vocalia de mobilitat i evidentment 

s’ha quedat tot amb “standby” i semblava que no prosperava. Naltros hem volgut donar-li una 

empenta a aquesta petició perquè la considerem tot i que és petitona i humil, és justa i té sentit 

i vam desenvolupar aquesta moció. El sistema tarifari integrat, com comentava el tècnic de 
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mobilitat de la casa, si que té una sèrie de títols que beneficien el ús del transport públic 

continuada i el bonifiquen, i després també té una sèrie de títols que garanteixen a la gent que 

té dificultats econòmiques poder beneficiar-se de bons socials. Per altra banda, l’Ajuntament de 

Sant Cugat, en les seves ordenances fiscals, també té una sèrie de títols bonificats que els 

subvenciona  mitjançant –valgui la redundància- subvencions de diverses entitats, entre elles 

l’AMTU, i també unes subvencions que venen de la Unió Europea. Llavors que fa a part de 

bonificar els títols per pensionistes, per estudiants, o per gent amb risc d’exclusió social, 

l’Ajuntament el que fa és bonificar el bitllet senzill, és a dir que dels 2.15€ hi ha una part que la 

bonifica i que no la fa pagar a l’usuari que en un moment donat necessita fer servir el bitllet 

senzill perquè no porta una targeta multiviatge per exemple. Llavors el que proposem aquí són 

dues coses diferents i que tenen molt a veure també. Una és la rebaixa d’aquest bitllet senzill, 

pel fet d’equiparar-nos amb ells, pel fet que nosaltres rebem una subvenció de 57.000€ de 

l’AMTU, i entenem que l’EMD s’ho pot permetre perquè hi ha modificacions pressupostàries per 

coses que jo personalment considero no tant importants com aquesta però que s’estan fent, 

però l’altre motiu també és perquè entenem que hi hauria d’haver un esperit –per part dels 

polítics de Convergència tant d’aquí com de l’Ajuntament-, per tema d’integrar la tarificació 

social en el tema dels pagaments dels serveis que pugui oferir l’administració a les persones. És 

a dir, naltros veiem i entenc que pot ser una mica impopular a la vila on ens trobem, pel nivell 

de renda que té i amb tots els respectes ho dic, que jo parli que persones que tenen una pensió 

–parlo de pensionistes en un primer cas- que superen dues vegades i mitja el salari 

interprofessional, i a vegades el triplica i quatriplica,  tinguin la mateixa gratuïtat i no tinguin 

que pagar una petita parcel·la d’aquests bitllets, i aquests diners que es deixen d’ingressar 

aprimin el que ha de ser les arques públiques destinades als bons socials, o a l’assistentat 

social, o que es puguin destinar els ajuts a les persones que més ho necessitin. Això també ens 

passa amb el carnet d’estudiant, que evidentment entenem que tota la canalla que ha d’agafar 

el transport públic ho hem de potenciar, però també hi ha moltes famílies que poden assumir el 

preu d’un títol multiviatge o una part del títol multiviatge, sense que sigui del tot gratuït i que hi 

hagi persones que necessitin aquesta gratuïtat molt més que d’altres. Llegeix els acords. 

Comentar com a tall d’anècdota i per rebaixar una mica la tensió acumulada, que ja sabeu que 

sóc conductor d’autobús a Sant Cugat i estic molt cansat de veure gent que se li acaba la 

targeta de l’autobús i ha de pagar el bitllet. Per molts no significa més que un trasbals econòmic 

de treure i bescanviar un bitllet, però per d’altres per les cares ja ho veus, significa un trasbals 

real. Ara m’he de comprar una targeta, m’he de comprar un bitllet senzill i no em donarà per 

comprar la targeta. Això és real, ens passa en la nostra ciutat i a la vila de Valldoreix igual. I 

fins i tot la digotomia aquesta de veure persones benestants que agafen l’autobús amb la seva 

assistenta, la persona pensionista paga amb el seu passe i la senyora assistenta paga el seu 

bitllet. No dic que a aquesta senyora no li hagi pagat el bitllet la persona amb qui treballa. No 
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entro a valorar aquest tema sinó que el fet és realment xocant. I amb aquesta moció volem 

resoldre i buscar-li solució. Gràcies. 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS.- Bona nit, seré breu, la moció cau en l’error de 

considerar el bitllet senzill com un títol social que no ho és, es tracta d’un títol esporàdic i 

puntual. En el conveni de col·laboració per l’expedició de títol social de transport urbà entre 

l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix, justament aquest títol no hi és perquè no és 

de títol social. Li aclariré que la subvenció que rep l’EMD de l’AMTU no està destinada mai al 

preu del títol social sinó que és per millora del servei, per marquesines, per compra de bus, etc. 

Hi ha diferents títols i segons l’informe que m’ha redactat el tècnic de mobilitat de l’EMD, el 

criteri que tenim és incentivar les targes per a que facin ús de les targes en detriment d’aquest 

bitllet senzill. Segons les dades l’any 2015 el bitllet senzill representa un 1,6% de tots els 

tiquets demandats i la venda d’aquests bitllets senzills ha baixat un 1,77%. Això vol dir que 

amb aquest criteri el que estem aconseguint és que no es comprin aquests bitllets senzills i que 

es gasti la tarja. Per últim, cal tenir present en tot aquest debat, que els títols de transport urbà 

canviaran en el 2017 perquè sembla que quedarà una implantació única de la T-Mobilitat. Per 

tant votarem en contra d’aquesta moció. 

 

 SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN.- Jo no estic dient que fossin els bitllets senzills títols 

socials, ni tampoc ho diu l’esmena, dic que el senyor Brugaroles –present aquí-, potser ens pot 

il·luminar o comentar si les ordenances fiscals parlen de que el bitllet senzill de Sant Cugat, no 

és que sigui un títol social sinó que està bonificat. Això és el que entenc jo i això és el que 

entenc que nosaltres podríem fer aquí. Bonificar i evidentment la subvenció que vostès tenen la 

poden ampliar amb el que la comissió de govern consideri oportú. Però entenc que és molt 

diferent entendre el bitllet senzill com a títol social que bonificar-lo arran d’una subvenció. La T-

Mobilitat s’implanta el 2017 però no tindrà una implantació total fins el 2021, cosa que farà 

conviure els dos sistemes fins el 2021. Ens queden encara uns quants anys amb aquest 

problema. Celebro que es venguin més targetes, de fet és important però la problemàtica no 

deixarà d’existir, perquè és una problemàtica menor i que existeix i que no ens costa gens 

resoldre-ho, segons les xifres que vostè mateix acaba de dir. Si fem una valoració ràpida, el 

montant que li costaria a l’EMD d’assumir aquest cost, oscil·laria entre 1.500 i 2.500€ i si ho 

assumim ara ens costaria la meitat. Només és això. Gràcies. 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS.- Moltes gràcies senyor Ferran Margineda, no és una 

qüestió de cèntims, sinó una qüestió de criteri polític, perdó de criteri tècnic, i confio totalment 

en el tècnic de mobilitat de la casa que és qui ha fet aquesta valoració i per tant votarem en 

contra. I no tinc res més a dir. 
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- Pel que entenc els dos esteu i s’està demanant el 

mateix. Vostè està treballant a favor que hi hagi això i és veritat que el que es vol potenciar és 

la T-10, o la T-50, la que sigui, però entenc que aquests bitllets que es venen en moments molt 

puntuals en que les persones pel que sigui se’ls ha acabat la targeta i necessiten comprar el 

bitllet, i el bitllet és més car. Llavors penso que si és veritat, perquè jo sé que és cert que s’està 

treballant des de l’EMD per aconseguir el que està demanant la moció, penso que el millor seria 

potser en més força seria aprovar la moció. I per això jo diré que sí. 

 

TORN DE VOTACIÓ  

 

Vots a favor: 4 (2 CUP-PC, 1 ERC-MES, 1 Ciutadans) 

Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 

Abstencions: 0 

 

No s’aprova la moció. 

 

 
F) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU (CONVERGÈNCIA I DEMÒCRATES DE 
CATALUNYA) DE L’EMD DE VALLDOREIX EN SUPORT DE  LA LLIBERTAT 
D’EXPRESSIÓ  I DE L’ESTELADA. 
 
Prèviament es vota la urgència de la moció sobre el suport de la llibertat d’expresió i 
de l’estelada, i queda aprovada la urgència per 8 vots a favor dels grups de CiU, ERC, 
CUP-PC, i 1 abstenció del grup de C’S. 
 
A continuació es debat i es vota la següent moció que s’aprova per unanimitat 
 
 
Atès el reiterat menyspreu i intolerància del Govern de l’Estat espanyol per la llibertat 
d’expressió d’una part important de la ciutadania de Catalunya i pels símbols que els 
representen. 
 
Atès que el Parlament de Catalunya a través de la Resolució 497/X va reconèixer l’Estelada com 
a símbol d’un anhel i d’una reivindicació democràtica legítima, legal i no violenta. 
 
El grup Municipal de CiU (Convergència i Demòcrates de Catalunya) de l’EMD de Valldoreix 
proposem al Ple l’adopció dels següents acords: 
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1. L’EMD de Valldoreix rebutja frontalment qualsevol prohibició d’exhibició de símbols 
democràtics i legals utilitzats per la ciutadania. 
 

2. L’EMD de Valldoreix rebutja frontalment qualsevol intent del Govern espanyol de coartar 
la llibertat d’expressió de la ciutadania de Catalunya quan s’expressa de forma 
democràtica, legítima, legal i no violenta. 
 

3. L’EMD de Valldoreix expressa el seu ple suport a la Resolució 497/X del Parlament de 
Catalunya de reconeixement de l’Estelada com a símbol d’un anhel i d’una reivindicació 
democràtica. 

 
4. L’EMD de Valldoreix exigeix al Govern de l’Estat espanyol que deixi de perseguir als 

ciutadans de Catalunya per la lliure expressió un anhel i una reivindicació democràtica, 
legítima, legal i no violenta com és la de demanar la independència de Catalunya. 
 

5. Trametre aquesta Moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, al 
Congrés del Diputats i al Govern de l’estat espanyol. 

 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
SR. BERNAT GISBERT RIBA.- Presenta la moció per urgència i llegeix el text de la moció. 
 

 

TORN DE VOTACIÓ  

 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 
9.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE MARÇ DE 2016 FINS AL DIA 30 D’ABRIL DE 2016 

 
Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2016, s’estableix que es donarà 
compte al Ple dels Decrets de contractes la quantia dels quals sigui superior a 9.000 euros. 
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Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions superiors a 
9.000 euros més IVA des del dia 1 de març de 2016 fins a data 30 d’abril de 2016: 
 
 

- Decret núm 221/2016, de data 14 d’abril de 2016, d’aprovació dels plecs de clàusules 
administratives dels plecs que regiran el contracte del servei d’assistència informàtica i 
consultoria del programa de comptabilitat, pel procediment negociat sense publicitat. 

 
- Decret núm 223/2016, de data 14 d’abril de 2016, d’aprovar els plecs de clàusules 

administratives que regiran el servei d’assistència tècnic de regidor de sala dels plens de 
Valldoreix i enregistrament i muntatge dels videoclips, mitjançant el procediment 
negociat sense publicitat. 
 
 

- Decret núm 227/2016, de data 15 d’abril de 2016, d’aprovació dels plecs de clàusules 
administratives per la contractació del servei d’assessorament en participació ciutadana 
de Valldoreix, pel procediment negociat sense publicitat. 
 

- Decret núm 255/2016, de data 26 d’abril de 2016, de deixar sense efecte el Decret 
223/2016, i que des de la vocalia de comunicació es prepari els plecs de condicions 
administratius i tècnics er licitar aquest contracte mitjançant procediment obert. 
 

- Decret núm 259/2016, de data 27 d’abril de 2016, d’adjudicació del contracte de servei  
del manteniment preventiu, correctiu i d’urgència de les instal.lacions dels edificis de 
l’EMD a l’empresa VEOLIA SERVEIS DE CATALUNYA SAU, pel preu de 12.027’85 euros 
anuals, amb una durada de dos anys prorrogable a un any més. 

 
- Decret núm 261/2016, de data 28 d’abril de 2016, d’aprovació  de la contractació pel 

procediment obert, el servei de neteja forestal per la prevenció d’incendis de Valldoreix, 
pel termini d’un any. 

 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL.- Dóna compte dels Decrets de contractes la quantia 
dels quals és superior a 9.000 euros. 
SR. NOËL CLIMENT JURADO.- He trepitjat l’ull de poll. Totalment d’acord amb la demanda 
que fan els companys de la CUP-PC, entenc que en el seu moment hi havia molta pressa per 
intentar aprovar aquests plecs i intentar fer aquest contracte del concurs tancat –per dir-ho 
d’alguna manera-, perquè d’aquí a poquet, és a dir des de ja, estaríem obligats en fer-los en 
obert. Amb tot el respecte cap el personal de la casa sigui intern o sigui extern, i sense posar 
en dubte la vàlua de qualsevol per fer la seva feina, queda clar que si a una personal l’estem 



 

 
 

27 

contractant reiteradament durant diferents anys i a més se li assignen projectes concrets i 
específics, potser i només potser, perseguim una altra cosa. Potser amb aquesta persona hi ha 
la confiança suficient per voler-la tenir aquí sempre, però sentint-ho molt s’hauria de fer un 
contracte en obert. De fet és ben curiós que en aquest cas no es faci en obert i concretament el 
dia 14 d’abril es digui que es farà el que hauria de regir el servei d’assistència tècnica de regidor 
de de sala dels plens de Valldoreix i enregistrament i muntatge dels videoclips, mitjançant el 
procediment negociat sense publicitat, i llavors el 26 d’abril el que es fa és canviar-ho. El decret 
número 255/2016, de deixar sense efecte el 223, i que des de la vocalia de comunicació es 
prepari el plec de condicions administratives. Torno a repetir sense intenció de malmetre ni 
menystenir la feina de qualsevol, juraria que la feina d’enregistrament convindria més conservar 
a qui té el control i que sap com funciona i que probablement afecta més el moll de l’òs de les 
dinàmiques habituals d’aquesta casa, i tot el que té a veure amb participació, jo juraria que ja 
tenim un tècnic de participació a la casa i que potser també ens ho hauríem de repensar. 
Evidentment, com sempre, són cinc, són el govern, tenen marjoria, poden fer el que vulguin, 
faltaria més. 
 
 

4.- RATIFICAR EL DECRET 236/2016 DE DATA 19 D’ABRIL DE 2016 DE PRORROGA 

DE DOS ANYS MÉS DELS SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 

 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns la ratificació del següent Decret núm 236/2016, de 

Presidència d’aquesta EMD de Valldoreix, de data 19 d’abril de 2016, següent 

 
Atès que Localret ha proposat prorrogar dos anys més la contractació anomenada “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els 
municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona”; basant-se ene l 
preceptiu informe tècnic, que considera que les condicions econòmiques i de serveis dels 
adjudicataris són avantatjoses i ajustades a la situació actual del mercat.  
 
Atès que els ens locals cal que adoptin acord per donar la seva conformitat a l’aprovació de la 
pròrroga per dos anys més. 
 
En ús de les facultats que tinc legalment conferides, RESOLC: 

 

PRIMER.- L’EMD de Valldoreix manifesta la seva conformitat a que el Consorci LOCALRET 
aprovi una pròrroga per dos anys  més al període inicial, amb les mateixes condicions 
econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus 
organismes, els municipis, consells comarcals i ens locals de la demarcació de 
Barcelona” i, més concretament, en els LOTS següents: 
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Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa, 
Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades, 
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.  
 

SEGON.- Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal de 
poder aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d’aquest servei 
durant els dos anys de vigència d’aquesta pròrroga, sense perjudici de l’import o cost que 
inicialment s’hagi assignat per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol 
responsabilitat. 
 
TERCER.- Ratificar el següent acord pel proper Ple ordinari que celebri. 

        

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL.- Localret proposa prorrogar dos anys més la 

contractació, que és un contracte que fa a nivell de tots els ajuntaments i Diputació, i és més 

econòmic, pel que proposem allargar-ho dos anys més. 

 

TORN DE VOTACIÓ  

 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 
 
 

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 6/2016 

 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 6/2016 amb càrrec a 
generació de crèdit i baixes per transfarència, següent: 
 

GENERACIÓ DE CRÉDITS     

      



 

 
 

29 

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS     

461.00 Subvenció Diputació pla d'ocupació 79.507,16 

  TOTAL GENERACIÓ DE CRÈDITS 79.507,16 

BAIXES PRESSUPOST DESPESES     

      

CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL   BAIXES 

      

02-920-120.01 Retribucions bàsiques Serveis generals 5.800,00 

02-920-121.01 Retribucions complementaries S.generals 5.450,00 

02-920-160.01 Quotes seguretat social funcionaris 3.750,00 

08-151-120.00 Retib. Bàsiques Serv.Territorials A1 4.085,00 

08-151-121.01 Retrib. Complementaries especific Serv.Territ. A1  4.385,00 

  TOTAL BAIXES CAPITOL 1 23.470,00 

CAPITOL 2 DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS      

12-231-212.00 Manteniment casal avis 239,98 

03-323-227.00 Contracte servei neteja escola bressol 896,47 

04-323-227.00 Contracte servei neteja escola Ferran Clua 1.326,19 

06-334-227.00 Contracte servei neteja Casal Cultura 845,33 

08-1532-227.00 Contracte servei neteja nau brigada d'obres 627,25 

12-231-227.00 Contracte servei neteja casal d'avis 1.714,32 

15-3321-227.00 Contracte servei neteja biblioteca 249,36 

25-920-227.00 Contracte servei neteja seu EMD 1.345,87 

  TOTAL BAIXES CAPITOL 2 7.244,77 

      

CAPITOL 3 DESPESES FINANCERES INTERESSOS     

      

10-011-359.00 Comissions bancaries i despeses financeres 20,29 

  TOTAL BAIXES CAPITOL 3  20,29 

CAPITOL 5 FONS DE CONTINGÈNCIES      

      

02-920-500.00 Fons de contingències 11.850,32  

  TOTAL BAIXES CAPITOL 5 11.850,32 

  TOTAL FINANÇAMENT  122.092,54 

ALTES PRESSUPOST  DESPESES  
    

     CAPITOL 1 DESPESES DE 

PERSONAL   CREDIT INICIAL SUPLEMENT TOTAL 

08-241-131.00 
Pla d'ocupació personal brigada 
d'obres 0,00 60.706,55 60.706,55 

08-241-160.00 Seguretat social pla d'ocupació  0,00 22.254,66 22.254,66 

  TOTAL SUPLEMENT CAPITOL 1   82.961,21   
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CAPITOL 2 DESPESES BENS CORRENTS I SERVEIS        

07-151-227.06 Contractes serveis urbanisme 17.666,00 8.470,00 26.136,00 

02-920-227.06 
Contracte mediador riscos 
psicosocials 0,00 

2.500,00 
2.500,00 

08-151-221.04 
Vestuari personal tècnic servei 
territori 0,00 

593,51 
593,51 

08-241-221.04 
Vestuari personal brigada pla 
ocupació 0,00 

3.786,06 
3.786,06 

          

  TOTAL SUPLEMENTS CAPITOL 2   15.349,57   

          

CAPITOL 6  INVERSIONS          

08-1721-633.00 Lavabo dels horts  0,00 3.000,00 3.000,00 

12-231-625.00 Pantalla projector casal d'avis 0,00 239,98 239,98 

08-1532-623.01 Maquinaria brigada 820,86 11.000,00 11.820,86 

03-321-632.00 Claraboia Escola bressol 0,00 9.521,49 9.521,49 

  TOTAL SUPLEMENTS CAPITOL 6   23.761,47   

          

CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS         

10-011-913.07 BS soterrament línees alta tensió  435.454,98 20,29 435.475,27 

  TOTAL SUPLEMENTS CAPITOL 9   20,29   

          

  
TOTAL MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS   122.092,54   

 
 
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 

 
 

SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL.- Llegeix la proposta d’acord.  

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo tinc per costum abstenir-me o votar en contra de les 

modificacions, donat que el senyor Xavier Gavaldà avui fa el seu últim ple, li votaré a 
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favor. Li votaré a favor no només per fer-li un regal, sinó perquè realment aquesta modificació 

tal i com la veig em sembla correcte. Només li vull fer un apunt, perquè sinó no seria el 

correcte, que feu una baixa de manteniment de Casal Avis de 239,98€ i resulta que és el cost 

de la pantalla que els posen. És molt curiós que realment se’ls baixi el manteniment just 

exactament pel que se’ls ingressa després, eh? Però el que si que hauríem de mirar que potser 

en els últims plens hi ha  hagut moltes modificacions en el que en el Casal d’Avis se’ls ha anat 

fent aportacions de coses que estic seguríssim que els hi fa molta il·lusió i els va molt bé, però 

algú malpensat podria pensar que els estem fent “regalets” i que potser... Tot i així li votaré a 

favor, clar que sí. 

 

SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL.- Bé, gràcies per la votació. El fet de que s’agafi de 

manteniment és que nosaltres els manteniments els posem prou alts a principis d’any perquè 

mai se sap, però veient que durant els cinc primers mesos no hem hagut de fer un 

manteniment extra del casal, doncs si hi ha diners disponibles, per tant s’ha d’anar quadrant. És 

més que res un tecnicisme. 

 

PRESIDÈNCIA - SR. JOSEP PUIG.- Senyor Noël trobo inadequat el seu comentari doncs 

perquè no penso que en cap moment la nostra intenció és fer “regalets” al Casal d’Avis, sinó 

que pensem que és una necessitat cada cosa que ens demanen, i evidentment establim un 

protocol de funcionament i decidim del que demanen si se’ls pot otorgar la petició. Si ho fem en 

tot cas no és un regal i no té més transcendència que la que vostè vol fer veure. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 7 (5 CiU-Actuem, 1 ERC-MES, 1 Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 2 (CUP-PC) 

 
 
 

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

2016. 

 
De conformitat amb l’article 207 del Text Refós de la llei de les Hisendes Locals i l’article 
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4 de les bases del pressupost any 2016, es dóna informació al Ple de l’execució del 1er 
trimestre del pressupost de l’any 2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL.- Aquest punt és donar compte de l’execució del primer 
trimestre del 2016. Si mirem en els ingressos, els majors ingressos es deuen a l’aportació del 
conveni econòmic amb Sant Cugat i això sempre va perfecte, i també per les plusvàlues. A 
31.3.2016, hem reconegut 758.000€ en plusvàlues quan teníem pressupostat 1.150.000€. Per 
tant entenem que les plusvàlues es compliran amb escreix i llavors aniran a romanent. L’impost 
de construccions, que també és un altre impost que nosaltres vam preveure 150.000€ i hem 
reconegut 113.000€ d’aquest impost. Diguem que el nivell d’ingressos està per sobre del que 
tocaria a nivell del primer trimestre. Pel que fa les despeses, tot segueix amb normalitat i per 
tant tenim complert el 25% de les despeses i per tant no hi ha cap problema. Gràcies. 
 
 

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

PRIMER TRIMESTRE ANY 2016 

 
Vist que l’article 3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de la lluita 
contra la morositat, estableix que els Tresorers, i en el seu defecte els Interventors de les 
Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos per aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat. 
 
Aquest informe es pot presentar al Ple de la Corporació Local i s’ha de remetre al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya. 
 
Es dóna compte al Ple de l’informe del compliment dels terminis de pagaments del primer 
trimestre any 2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL.- El punt número 7 és donar compte dels compliments 
de pagament del primer trimestre de l’any 2016, i la veritat és que aquí vull fer menció especial 
a tot l’equip tècnic i econòmic –des de l’intervenció fins les noies d’economia-, i els seus vocals 
dins de cada vocalia, perquè tots fan l’esforç per controlar-ho. Tenim el millor període de 
pagament mig, que està en 3,06 dies i per tant marxo molt content. Gràcies. 
 
 

8.- DONAR COMPTE DE LES DADES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS 
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D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL PRIMER TRIMESTRE ANY 

2016, REMESES AL MINISTERI D’HISENDA. 

 
Es dóna compte al Ple de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera del primer trimestre de l’any 2016, remeses al Ministeri d’Hisenda. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 
SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL.- Això són totes les taules que ens fan fer 
trimestralment i com paguem bé, executem bé el pressupost i tot segueix els paràmetres 
marcats, doncs tot és correcte i els números que remetem són correctes. 
 
 

9.- RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
D’UN EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE L’ARTICLE 24 DEL CONVENI COL·LETIU 
DE L’ANY 1996, DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE DATA 30 DE JULIOL 
DE 2002 I DE LA RESOLUCIÓ DE LA PRESIDENCIA DE L’EMD DE DATA 5 DE MARÇ DE 

2010 RESPECTE AL PERSONAL LABORAL DE L’EMD DE VALLDOREIX. 

 
Atès que en data 31 de maig de 2016, el Ple de la Junta de Veïns va acordar incoar un 
expedient de Revisió d’ofici de l’article 24 del Conveni Col.lectiu de l’any 1996, dels acords de la 
Comissió Paritària de data 30 de juliol de 2002 i la resolució de Presidència de l’EMD de data 5 
de març de 2010 de conformitat amb l’article 62. 1 b) o 1f) de la Llei 30/92. 
 
Atès que es va obrir un període d’audiència de 15 dies als representants de la Comissió 
Paritària, així com als 29 treballadors del personal laboral afectats, perquè poguessin presentar 
al.legacions. 
 
Atès que en el termini establert s’ha presentat la següent al.legació per Juan José Cortés Garcia 
i vint-i-nou treballadors més, en data 21 d’abril de 2016: 
 
“Que aquest acord lesiona, en alguns casos greument, els drets i interessos del personal laboral 
d’aquesta EMD. 
 
Que aquest complement que ara es suspèn té el seu origen, l’any 1996, com a mecanisme 
corrector de la manca de valoració dels llocs de treball i la inexistent actualització de les seves 
retribucions en relació amb les característiques dels diferents llocs de treball. 
 
Que l’acord inicial es va esmenar amb posterioritat amb la incorporació de determinats 
complements retributius, i d’acord amb els informes jurídics dictats per part de la Diputació de 
Barcelona, administración que entre d’altres, exerceix la funció d’assessorament jurídic a 
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diferents administracions. Es a dir, va ser la Diputació de Barcelona la institució que va 
determinar, dintre de paràmetres legals, la modificació de l’estructura retributiva del personal 
laboral de l’EMD de Valldoreix. Tot i que ara un altre informe es contradiu. 
 
Que aquest acord es limita a l’estructura formal sense tenir en compte que la raó material de la 
seva creació, va ser la reparació d’un dany en el dret a percebre les retribucions d’acord amb 
els llocs de treball i en base a les característiques dels llocs de treball. 
 
Que aquest acord revoca decisions ajustades a dret. 
 
Que l’informe inicial sobre el procés d’actualització jurídica i organitzativa de les retribucions del 
personal, emès per Estratègia Local, de data 24 de juliol de 2012 i el DICTAMEN 111/2013 
Revisió d’Ofici de l’Acord regulador de les condicions de treball comunes del personal al servei 
de l’Ajuntament d’Esparreguera, avalen com a dret consolidat del personal laboral i per tant 
ajustat a dret el cobrament d’aquest concepte retributiu. 
 
Que d’acord amb l’article 106 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú no es permet l’exercici de les 
facultats de revisió quan “per prescripció d’accions, pel temps transcorregut o per altres 
circumstàncies, l’exercici d’aquestes sigui contrària a l’equitat, a la bona fè, al dret dels 
particulars o a les lleis”. Per tant, no procedeix la revisió d’ofici inciada per l’EMD de Valldoreix. 
 
SOL.LICITEM 
 
Que havent presentat aquest escrit, s’admeti i s’anul.li i revoqui per vulneració de la normativa. 
 
Que en cas que aquesta EMD continuï amb la revisió, l’expedient que s’elevi a la Comissió 
Jurídica Assessora incorpori els informes de la Diputació de Barcelona avalant els acords del 
Conveni 1996 i posteriors. 
 
Que en cas que aquesta EMD continuï amb la revisió, l’expedient que s’elevi a la Comissió 
Jurídica Assessora incorpori l’informe inicial sobre el procés d’actualització jurídica i 
organitzativa de les retribucions del personal, emès per Estratègia Local, de data 24 de juliol de 
2012. 
 
Que en cas que aquesta EMD continuï amb la revisió, l’expedient que s’elevi a la Comissió 
Jurídica Assessora incorpori el DICTAMEN 111/2013 Revisió d’ofici de l’Acord regulador de les 
condicions de treball comunes del personal al servei de l’Ajuntament d’Esparreguera. 
 
Que el representant dels treballadors laborals d’aquesta EMD tingui accés a l’expedient abans 
de l’elevació a la Comissió Jurídica Assessora. 
 
Que s’iniciin mecanismes correctors en el marc de la comissió paritària i de la comissió 
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negociadora del conveni per tal de solucionar la pèrdua de poder adquisitiu del personal laboral, 
que en alguns casos supera el 10 per cent del seu sou. 
 
Que no es tregui de capítol 1 del Pressupost Municipal l’import que no s’abonarà d’aquest 
complement.” 
 
Atès que la Secretària-Interventora, en data 12 de maig de 2016,  ha emès el següent informe 
al respecte: 
 
 
“Primer.- En quant a la petició que s’admeti i s’anul.li i revoqui l’expedient per vulneració de la 
normativa, em ratifico en la seva totalitat en l’informe que vaig emetre en data 9 de febrer de 
2016, en relació a la quantia del complement personal no absorbible que perceben el personal 
laboral de l’EMD de Valldoreix, on es detallen els motius de la nul.litat de ple dret del mateix, i 
per tant informo que correspon desestimar les al.legacions presentades pel personal laboral, 
que sol.liciten l’anul.lació i revocació de l’expedient de revisió d’ofici. 
 
Segon.- En quant a la documentació que se sol.licita que s’envii a la Comissió Jurídica 
Assessora: 
 
 
1.- Informar favorablement que s’incorpori a l’expedient que s’elevi a la Comissió Jurídica 
Assessora l’informe inicial sobre el procés d’actualització jurídica i organitzativa de les 
retribucions del personal, emès per Estratègia Local, de data 24 de juliol de 2012, així com el 
Dictamen 111/2013 de la Comissió Jurídica Assessora de Revisió d’ofici de l’Acord regulador de 
les condicions de treball comunes del personal al servei de l’Ajuntament d’Esparreguera. 
 
2.- No consta al Departament de Recursos Humans, ni a l’arxiu municipal informes jurídics de la 
Diputació de Barcelona, que avalin el Conveni de 1996 i posteriors. Consta a l’expedient 
l’informe de l’arxiver de data 12 de maig de 2016  i l’informe de de la técnica de recursos 
humans de data 3 de maig de 2016 que no s’han trobat aquests informes. 
 
Tercer.- Informo favorablement que el representant dels treballadors laborals d’aquesta EMD 
tingui accés a l’expedient abans d’elevar-lo a la Comissió Jurídico Assessora. 
 
Quart.- Informo desfavorablement que s’iniicin mecanismes correctors en el marc de la comissió 
paritària i de la comissió negociadora del conveni per tal de solucionar la pèrdua del poder 
adquisitiu del personal laboral, atès que la llei de pressupostos de l’any 2016 estableix que la 
massa salarial del personal laboral, només es podrà incrementar en el percentatge màxim de l’1 
per cent, en termes d’homogeinitat pels dos períodes objecte de comparació. Aquest 1 per cent 
ja s’ha incrementat. Unicament s’estableix la següent acceptació en l’apartat setè de l’article 19 
de la llei de pressupostos: 
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“Siete.- Lo dispuesto en los apartados anteriores debe entenderse sin perjuicio de las 
adequaciones retributivas que, con carácter singular y excepcional, resulten imprescindibles por 
el contenido de los puestos de trabajo, por la variación del número de efectivos asignados a 
cada programa o por el grado de consecución de los objectivos fijados al mismo.” 
 
Aquesta excepció no permet establir un augment en funció de la pèrdua del poder adquisitiu del 
personal laboral. 
 
Cinquè.- Informo favorablement que de moment no es tregui l’import que no s’abonarà 
d’aquest complement fins que es tingui una resolució definitiva d’aquesta qüestió. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
DESESTIMAR les al.legacions presentades per 30 treballadors de l’EMD de Valldoreix , en base 
a l’informe de la secretària-interventora de data 4 de maig de 2016 i data 9 de febrer de 2016,  
i l’informe de la Diputació de Barcelona de data 26 de gener de 2016, estimant però que 
s’incorpori a l’expedient a remetre a la Comissió Jurídica Assessora la documentació sol.licitada 
pel personal que consta en les oficines de l’EMD de Valldoreix, així com que el representant del 
personal laboral pugui tenir accés a l’expedient abans d’elevar-lo a la Comissió Jurídico 
Assessora. 
  
APROVAR LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DE REVISAR D’OFICI l’article 24 del Conveni 
Col.lectiu de l’any 1996, així com l’acord de la Comissió Paritària de data 30 de juliol de 2002 i 
de la Resolució de la Presidència de l’EMD de data 5 de març de 2010, i declarar nul el 
complement personal no absorbible, amb efectes del dia 31 de març de 2016, data en al que es 
va incoar l’expedient de revisió d’ofici. 
 
SOTMETRE l’expedient a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, de conformitat amb 
l’article 102 de la llei 30/92. 
 
ACORDAR la suspensió del termini per resoldre i notificar l’expedient de revisió d’ofici per 
declarar la nul.litat del conveni col.lectiu de l’any 1996, els acords de la Comissió Paritària de 
data 30 de juliol de 2002 i de la resolució de la Presidència de data 5 de març de 2010, de 
conformitat amb l’article 11 de la llei 5/2005, de 2 de maig de la Comissió Jurídica Assessora. 
 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 
SRA. SUSANA HERRADA CORTES.- Fa un petit resum del punt. Hi ha una situació que 
estem patint en aquests moments a l’EMD, l’Equip de Govern no estem d’acord amb aquesta 
situació, i com no estem d’acord amb aquesta situació, però davant del dubte raonable per les 
conseqüències econòmiques i jurídiques que es podrien derivar, ens hem vist obligats a 
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elevar aquesta consulta a la Comissió Jurídica Assessora per a que dirimeixi. Davant les 
al·legacions del personal laboral d’aquesta EMD s’han acceptat que a l’expedient s’incorporin 
tots els informes que ells han demanat, que hi hagi un representant dels treballadors veient 
l’expedient, no es modificarà la massa salarial, i no hi hauran mecanismes correctors 
substitutius. Però si que estem estudiant en el marc de la paritària, amb l’assessorament de la 
Diputació de Barcelona, altres mesures que afavoreixin els treballadors en quan les lleis del 
govern estatal ens ho permeti, perquè de moment no es poden aplicar. Només dir que aquest 
Equip de Govern i espero que tot el Consistori confiem en que la Jurídica Assessora dictamini a 
favor dels treballadors i que aquest problema es pugui solucionar. Gràcies. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 5 (CiU-Actuem,) 

Vots en contra: 3 (1 ERC-MES, 2 CUP-PC) 

Abstencions: 1 (Ciutadans) 

 
 

10.- APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM 9 
REGULADORA DE LA TAXA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLARITZACIÓ DE 
L’ESCOLA BRESSOL I L’ORDENANÇA NÚM 13 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 

DE L’ESCOLA DE MÚSICA. 

 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha aprovat bonificacions per tarificació social sobre el 
preu de l’escolaritat de l’Escola Bressol i de l’Escola de Música. 
 
Atès que des de la Vocalia d’Ensenyament de l’EMD de Valldoreix també es volen aplicar aquestes 
bonificacions en les tarifes de l’Escola Bressol i l’Escola de Música. 
 
Atès que l’Escola de Música ha fet una proposta de modificació de les tarifes pel proper curs 2016-2017. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD 
 
PRIMER.- MODIFICAR l’Ordenança núm 9 reguladora de la taxa de la prestació del servei 
d’escolarització de l’Escola Bressol, pel curs 2016-2017, la qual quedarà redactada de la següent 
manera:  
 
“Article 14.- S’estableix com a reducció d’un 50% sobre la quota d’escolaritat a les famílies nombroses, 
famílies monoparentals i famílies múltiples. A tal efecte caldrà acreditar aquesta circumstància amb el 
llibre de família a l’inici del curs escolar. 
 
Tarifació social sobre el preu de l’escolaritat: podrà sol.licitar-la l’alumnat d’acord amb el quadre annex 
que s’incorpora als presents preus públics. 
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SEGONA. – MODIFICAR l’Ordenança núm 13 reguladora dels preus públics de l’Escola de Música, pel 
curs 2016-2017, la qual quedarà redactada de la següent manera: 
 
 
 
“ Article 4.- Quantia 
 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en l’apartat 
següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 

 

2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent: 
 

De setembre de 2016 a juny de 2017: 
 

 

Pla d’estudis Assignatura 
Quota Curs 

2016/2017 

Ensenyament Inicial 

Sensibilització: Inicial 4 (P-4) 279’28€ 

Sensibilització+Roda Instrum: Incial 5 (P-5) 417,65€ 

Sensibilització+Instrument 30’ indv/45 parella): 
Bàsic 1 819’16€ 

Ensenyament Bàsic 

Iniciació Llenguatge+Instrument 30’ indv/45 
parella: Bàsic 2 819’16€ 

Llenguatge+Instrument 30’ indv/45 parella+Grup 
Instrument:Bàsic 3 i Bàsic 4 976’09€ 

Llenguatge+Instrument 30’+Grup Instrumental 
:Bàsic 5 994’68€ 

Llenguatge+Instrument 45’+Grup Instrumental: 
Bàsic 6 1.207’20€ 

Ensenyament Mitjà 
Llenguatge+Grup Instrumental+45' instrument 1.331’53€ 

Ensenyaments Específics 

Llenguatge Musical 338’34€ 

30' instrument 576’12€ 

45' instrument 778’29€ 

Grup instrumental 202’81€ 

Cambra 264’16€ 

30’ instrument (si no fan cap col.lectiva) 628,50€ 

45' instrument (Si no fan cap col·lectiva) 849’04€ 

Matrícula 72,00€ 

 

 

Classes regulars EUR 

Classe individual 30’  51,40€ 

Classe individual 45’ 79,95€ 

Classe individual 1h 102,80€ 

Classe col·lectiva 30’ 17,13€ 
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Classe col·lectiva 45’ 28,56€ 

Classe col·lectiva 1h 34,27€ 

Matrícula 35,00€ 

Quota logopèdia 1  (30' individual) 16,79€  

Quota logopèdia 2 (45' 2 alumnes) 11,82€ 

Estades Musicals   

Orquestades i Colònies preu per 

dia 49,26€ 

 

 
3. L’obligació de pagament del preu públic regulat en aquesta Ordenança neix des de que es presti o realitzi 

qualsevol del serveis o activitats especificats a l’article anterior. 

4. El pagament del preu públic pels serveis singulars s’efectuarà en el moment d’entrar en el recinte. 

5. El preu públic pels serveis continuats es pagarà en quatre terminis (de setembre a maig). 

 
 
Article 5. Reduccions i bonificacions 
 
1.- S’estableix una bonificació del 20 per cent en la quota de tots aquells alumnes que siguin membres 
de famílies nombroses o famílies monoparentals. Per aplicar la bonificació caldrà que el sol.licitant aporti 
fotocòpia del llibre de família nombrosa o de família monoparental en el moment de fer la inscripció. En 
el cas d’aportar-se fotocòpia del títol en el moment posterior a la inscripció, la bonificació s’aplicarà a 
partir d’aquest moment, sense efectes retroactius. 
 
2.- Tarifació social sobre l’escolaritat dels alumnes menors de 18 anys: podrà sol.licitar-la l’alumnat 
d’acord amb el quadre annex que s’incorpora als presents preus públics. 
 
 
TERCER. - EXPOSAR AL PÚBLIC els acords precedents durant trenta dies, comptats a partir de la 
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els interessats 
podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i/o al·legacions que considerin oportunes. 
Transcorregut el període indicat, sense haver-se'n formulat cap, els acords provisionals adoptats 
restaran aprovats definitivament sense necessitat d’adopció de nou acord. 
 
TERCER.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text de les Ordenances Fiscals aprovades. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 

SRA. SUSANA HERRADA CORTES.- L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha aprovat unes 

bonificacions per tarifació social sobre el preu d’escolaritat de l’Escola Bressol i de l’Escola de 

Música. Des de la Vocalia d’Ensenyament de l’EMD fem el mateix i també les volem aplicar. 
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L’Escola de Música ha fet una proposta també de modificació de les tarifes pel proper curs 2016-17, 

i proposem la modificació amb la pujada d’un 1,5% que és el que pugen cada any. I es 

contemplarà la mateixa tarifació a menors de 18 anys usuaris de l’Escola de Música. Llegeix la 

proposta d’acord. 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo volia fer un prec referent a això, i és que mirem la millor 

manera de publicitar-ho a la web, ja sigui en un punt a part, o sigui que quedi com molt clar, 

perquè són d’aquestes coses que de vegades costa molt d’anar buscant. Llavors que busquéssim la 

manera de fer la cerca més senzilla i posar una pestanya de tarifació social, de manera que es veiés 

més al obrir la pàgina web. Gràcies. 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN.- Gràcies senyor President, senyora Herrada. Comentar 

que a la Junta de Portaveus vam comentar aquest com d’altres punts, i va quedar en l’aire una 

qüestió i era el fet de que si la gent que accedís a aquesta bonificació, quedava excluïda d’altres. No 

va quedar molt clar en aquell moment i m’agradaria si ens ho pot resoldre. Gràcies.  

SRA. SUSANA HERRADA CORTES.- Perdò, comentar que no queden excluïts. Les bonificacions 

de serveis socials van per una via i ells ja s’encarreguen de tot i l’únic que no és compatible és amb 

el descompte de famílies nombroses. El descompte que tenen del 50% de famílies nombroses o 

monoparentals, aquests no es poden acollir a l’altre. Pel que fa a altres ajuts, és compatible.   

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:  

Abstencions:  

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

11.- APROVACIÓ DELS FITXERS AUTOMATITZATS QUE CONTENEN DADES DE 

CARÀCTER PERSONAL. 

 
Atès que la llei 15/99, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en 
endavant LOPD) que té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les 
persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar, estableix en l’article 
20.1 de la LOPD que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions 
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públiques que continguin dades de caràcter personal, només es podrà dur a terme en virtut de 
l’aprovació d’una disposició general publicada en el diari oficial corresponent, i en l’apartat 2 
detalla la informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dles 
fitxers. 
 
L’article 39 de la LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre General de 
protecció de dades, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió 
del fitxer. 
 
De conformitat amb l’article 20 de la LOPD i l’article 22.2.d) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR la disposició de caràcter general de creació dels fitxers que contenen 
dades de caràcter personal, que a continuació es detallen d’acord amb les especificacions 
descrites en l’annex 1: 
 

- 001 Fitxer de Registre d’entrada i sortida de documents 
- 002 Fitxer de comptabilitat 
- 003 Fitxer d’obres, activitats i instal.lacions 
- 004 Fitxer de recursos humans i Curriculums vitae 
- 005 Fitxer de padró tributari i contribuents 
- 006 Fitxer de gestió d’expedients 
- 007 Fitxer de registre s’associacions 
- 008 Fitxer de registre d’interessos 
- 009 Fitxer d’usuaris dels serveis municipals de biblioteca 
- 010 Fitxer d’usuaris dels serveis de cultura 
- 011 Fitxer d’usuaris de l’àrea de joventut 
- 012 Fitxer de vídevigilància 
- 013 Fitxer d’usuaris dels serveis d’escola bressol 
- 014 Fitxer d’usuaris de l’escola de música 
- 015 Fitxer d’usuaris del complex esportiu 

 
SEGON.- EXPOSAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la disposició de creació 
dels fitxers, així com l’annex I que l’acompanya, per tal que es puguin formular reclamacions en 
el termini de 30 dies hàbils. SI no hi ha cap reclamació en contra es considerarà aprovada 
definitivament la disposició sense necessitat de cap més publicació. 
 
TERCER.- Inscriure en el Registre general de protecció de dades de l’Agència Catalana de 
Protecció de Dades, la creació, modificació i supressió dels fitxers relacionats en el primer punt 
d’aquest acord. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL.- Aquest és un punt molt tècnic, és una assignatura 

pendent i per tant aprovem la disposició de caràcter general de creació dels fitxer que contenen 

dades de caràcter personal, els detallem tots i ho exposem al públic i inscriure-ho en el registre 

general. S’havia de fer i ho duem a terme ara. Gràcies. 

 
TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:  

Abstencions:  

 

S’aprova per unanimitat. 

 
 
 
 

12.-ACCIÓ DE GOVERN 

 
 
 

13.- PRECS I PREGUNTES 

 
 

A) PREGUNTES DEL GRUP DE CIUTADANS. 
 
1.- El dia 5 de maig, va tenir lloc un Consell de Seguretat de Valldoreix, suposo que la 
convocatòria dels diferents participants en aquest consell o comissió es gestiona de la 
mateixa manera que el consell de les Planes o el de la Floresta, en el cual es permet 
participar als diferents grups de l’oposició. La meva pregunta és perquè no se’ns va 
convocar a nosaltres o cm a mínim fer-nos saber de la seva existència. 
2.- Es un fet que han augmentat els robatoris en un percentatge elevat tant a Valldoreix 
com a Mirasol. Desprès de l’aprovació de la moció sobre el augment de la dotació policial 
i la promesa del AJSC de fer-la realitat. No seria ara el momento d’exigir-li a l’AJSC que 
ens doti de més efectius? 
3.- Si li han arribat notícies del cablejat tallat i caigut en diferents carrers de Valldoreix 
(Passeig Selva amb Passeig Vall i Orquídea entre Nard i Rossinyol). 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- El dia 5 de maig, va tenir lloc un Consell de Seguretat 

de Valldoreix, suposo que la convocatòria dels diferents participants en aquest consell o 

comissió es gestiona de la mateixa manera que el consell de les Planes o el de la Floresta, en el 

cual es permet participar als diferents grups de l’oposició. La meva pregunta és perquè no se’ns 

va convocar a nosaltres o com a mínim fer-nos saber de la seva existència. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN.- Ho vaig comentar el mateix dia de la Junta de 

Portaveus, va ser la primera reunió, va ser una reunió on es convocava representants de 

Valldoreix o de diferents àmbits i associacions, i per tant a partir d’aquesta constitució d’aquesta 

taula de treball, si que es notificarà a l’oposició per a que pugueu participar. Es va fer d’aquesta 

manera perquè és com em van indicar de fer-ho, és a dir buscar una gent que representés el 

món social i econòmic de Valldoreix. I després quan vaig fer la consulta, està clar que en els 

diferents consells hi participa l’oposició. Cada vegada que es celebri una taula o una reunió us 

convocarem per a que participeu.  

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- És un fet que han augmentat els robatoris en un 

percentatge elevat tant a Valldoreix com a Mirasol. Després de l’aprovació de la moció sobre el 

augment de la dotació policial i la promesa del AJSC de fer-la efectiva, penso si ara no seria el 

moment d’exigir-li a l’AJSC per a que com a mínim hi hagi més dotacions? La gent es queixa de 

que no se’ls veu, ni a la Policia ni als Mossos d’Esquadra. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN.- Comentar-li que per una banda la Policia 

Municipal té unes funcions, evidentment entre elles la de vigilar, però no és exclusiu d’ells sinó 

també dels Mossos d’Esquadra. L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès estan en fase que estan 

a l’acadèmia 5 o 6 nous agents que entraran en un impàs de 3 mesos –em sembla que van dir-. 

Des d’aquí sempre hem anat reclamant el màxim d’efectius i en aquesta línia des de la Policia 

Municipal ens van dir que intentaran que ens enviïn algun agent. Aquest repunt és lògic, el 

repunt de robatoris es dóna en situacions, és un cicle, sí que ara s’ha donat un repunt, i per 

tant, malgrat es digui que la policia no es veu, jo diria que sí que està, tenim un territori molt 

extens, i si passa la policia per davant de casa nostra, potser que passi un cop al dia o dos, i si 

no la veiem en aquell moment, potser creiem que no hi és, però si que li asseguro que la policia 

està, no tant sols la municipal sinó també Mossos d’Esquadra i també comentar que hi ha hagut 

un reforç de la vigilància i hem tingut 22 detencions en els últims 4 mesos dins del municipi. 

Aquesta és la versió que tenim de la policia. 
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- L’altre dia passejant per Valldoreix m’he trobat –i no és 
la primera vegada- amb un fet sorprenent que és cablejat que està bastant alt, en algunes 
situacions tallat i caigut a terra. Jo no m’he apropat gaire perquè no sé si és cablejat del telèfon 
o de la llum –no ho sé diferenciar-, però van passar dies i penso que és perillós. I no només al 
costat de casa meva al passeig de la Selva sinó també al passeig del Nard i Rossinyol també 
tenia els cables tallats i tirats per terra. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN.- Vostè em pregunta si sóc coneixedor 
d’aquests incidents, i coneixedor ho sóc, perquè m’envien diàriament els partes de la Policia 
Local i Mossos d’Esquadra, i moltes vegades estan provocats per camions que amb la pluma o 
al descarregar material o els contenidors han trencat cables. Sempre, o majoritàriament són 
cables de telèfon, i no porten perill en quant a electrocutar-se, però a vegades sembla que 
estiguin alts però no ho estan tants. Segons on vas veus cables que estan molt baixos i hi ha 
cintes per senyalitzar-los. El Marcos està bastant al darrera de tot això i constantment reclama 
a Telefònica per a que resolgui aquestes situacions. 
 
 
 

14.- RENUNCIA DE XAVIER GAVALDÀ CARBONELL AL CÀRREC DE VOCAL DE L’EMD. 

Vist l’escrit presentat pel Sr. Xavier Gavaldà Carbonell, renunciant al seu càrrec de Vocal de l’EMD, 

per motius personals i professionals. 

Vista la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs 

representatius locals, i l’article 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels 

Ens Locals, la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix PREN CONEIXEMENT: 

PRIMER.- De la renúncia del Sr. Xavier Gavaldà Carbonell, del seu càrrec de Vocal d’aquesta 

Entitat Municipal Descentralitzada, com a representant de Convergència i Unió (CiU) 

SEGON.- Demanar al grup de Convergència i Unió (CiU), que facin una proposta de substitució de 

Xavier Gavaldà Carbonell. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA.- Al final el grup de CiU no ha presentat la substitució del Xavier 

Gavaldà i per tant s’ha de canviar la proposta d’acord. I el que es diu el primer és el mateix, i el 



 

 
 

45 

segon punt és demanar al grup de Convergència i Unió (CiU), que facin una proposta de substitució 

de Xavier Gavaldà Carbonell. Per tant canviem la proposta perquè des del grup de CiU diuen que 

no, que primer hem d’acceptar la renúncia i després ells faran la proposta de substitució. Això és el 

que m’ha informat el senyor Joaquim Castelló abans de començar la sessió. 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ.- Sí, el funcionament exactament és aquest, avui causa baixa el 

Xavier Gavaldà i mentres ell era vocal, no es podia fer una altra cosa. I demà Convergència a 

petició nostra, i a través de la Junta Electoral, farà la comunicació oficial a la persona escollida en 

assemblea extraordinària de dia 18 en la persona –com ha dit el President- de la senyora Elena 

Degollada. És això. 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN.- Comentar que el senyor Xavier Gavaldà renuncia a 

la seva vocalia que ha estat desenvolupant magníficament durant els últims 5 anys. Dir que el Xavi 

ha fet una feina impressionant, ha tingut el suport també dels seus tècnics, i realment la feina ha 

sigut encomiable. Només a nivell d’anècdota es va trobar una vocalia d’economia bastant malmesa, 

i l’ha posat al dia i com ha explicat abans estem pagant a 3,5 dies, i amb això ja diu molt de la seva 

part. També ha portat la vocalia de participació ciutadana, i també ha estat una “baza” molt 

important perquè la gent està molt contenta amb ell, i penso que qui perd és Valldoreix. Valldoreix 

perd un actiu impressionant, un actiu importantíssim, una persona que ha fet política des de 

l’honestedat, des de l’il·lusió, en tot moment un exemple a seguir. Pels que com és el meu cas, som 

més grans, hem après molt d’ell, de veritat, perquè malgrat la seva joventut ens ha donat sempre 

mostres d’una vitalitat i d’unes ganes de fer i estimar el poble que ens ha contagiat. I per això dic 

que Valldoreix és qui realement perd el Xavier. Nosatres evidentment el seguirem tenint al costat 

nostra, per sempre, ens ha dit que no ens deixarà mai, i per suposat com a amic. De fet vull 

recalcar que és una gran pèrdua per Valldoreix i és una gran i bona persona i doncs la seva família 

també es mereix que li dediqui aquest temps, malgrat nosaltres no el tindrem. Això és tot, ànims i 

t’estimem! 

SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL.- Bé Puig, ara m’has deixat tocat i em toca parlar. Jo m’he 

preparat 4 línies perquè sabia que estaria nerviós i he pensat millor així, llegeix, que se’m dona 

millor. Primer de tot m’agradaria agrair a gent concreta que em va iniciar en la política, aquí tenim 

en Salva, company de partit que em va ajudar en la política, i em va introduir; després també als 

meus companys, els d’ara i els qui estàvem en el primer equip, el Joan, la Laura, el Jordi, el Quim, 

la Susana, sobren les paraules i el que hem viscut aquests anys ha estat molt “heavy” i molt intens. 

Ens anirem vient perquè el poble és petit i al  ens veurem, però ara mateix teniu molta feina a fer 

com el PAM que l’heu de complir, i algun que altra tema per solucionar. Us encoratjo a seguir així, 

perquè sou un grup collonut. També agrair a tu Josep, sobretot per la paciència, la dedicació al 

grup, i a fer que realment fóssim un equip, perquè ha sigut una vessant important, i la 
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confiança que ens has donat i que crec que ens ha permès fer la feina com l’hem fet. Jo vaig arribar 

el primer dia i em vas dir, aquí tens Economia i fes, que segur que ho fas bé, i aquesta confiança ha 

estat la que ha fet que treballéssim bé. També agrair a tots els tècnics, tant interns com externs, la 

seva paciència, l’esforç i el treball per tirar les dues coses endavant. Estic segur que anem pel bon 

camí, amb entrebancs i estic seguir que els superarem i arribarem a bon port. I en particular vull fer 

esment a gent molt concreta, a la Sílvia i la Chabela, que són les meves tècniques, que són 

magnífiques professionals i que es mereixen molt més que unes paraules i vull que quedi constància 

del que fan. Si l’EMD paga com paga i econòmicament va com va en molta part és gràcies a elles. 

També vull agrair a la Imma, la Imma no té un paper fàcil, no el tens, ets la Secretària i la 

Interventora, i és un paper xungo. Però ella en part és l’altra part de que l’EMD està com està 

econòmicament, ha tingut la paciència al principi en ensenyar-me i jo crec que hem fet un molt bon 

tàndem en moments importants com pot ser la negociació amb Sant Cugat que va ser una 

negociació difícil. Finalment agrair al partit per la confiança dipositada en mi, he intentat 

representar el que significa de la millor manera el que significa, i a la Mercè perquè tot i estar 

sempre ocupada, ha trobat temps per parlar amb mi quan ho he necessitat. Hem de tenir clar que 

el més important és treballar pels ciutadans i per Valldoreix, res té sentit si no treballem sota 

aquesta premissa, i segur que hi hauran moments que ens equivocarem i d’altres on l’encertarem, 

però avui que tinc la paraula, vull reivindicar el governar amb responsabilitat, però també vull 

reivindicar la necessitat d’una oposició responsable. El perquè de la meva renúncia és senzill, ara 

mateix estic amb projectes professionals que em demanen molt de temps i sobretot un projecte de 

vida junt a l’Aïda que segur serà intens i apassionant i que donarà sentit a tot. Finalment dir que jo 

tenia clar que la meva dedicació a la política seria per un temps concret, un temps limitat i espero 

haver estat a l’alçada del càrrec que he estat representant. Una abraçada i adéu. 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ.- Els qui em coneixeu, a pesar que de vegades m’enfado i 

aquestes coes, però sabeu que sóc un tendre i parlo de sentiments. Només volia esmentar que el 

Xavi ha estat un molt bon company a l’EMD i que et trobaré a faltar! 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA.- Jo també li vull agrair en el Xavi, que ha estat un vocal 

d’economia fantàstic, ha estat un alumne que ha après ràpidament i que ens hem entès molt bé, i 

que realment et trobarem molt a faltar.  

 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 


