
 

 

 

 

 

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

CELEBRAT EL DINOU DE NOVEMBRE DE DOS MIL QUINZE. 

 

A Valldoreix, el dia dinou de novembre de dos mil quinze, a la seu de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 

PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 20.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM 

CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-, senyor 

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

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

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

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

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

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

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

objecte de la present sessió. 

 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 24 DE 

SETEMBRE DE 2015. 

 

Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 24 de setembre de 2015, 

d’acord amb allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, Funcionament i 

Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es 

proposa adoptar el següent ACORD:  

 

PRIMER.- APROVAR l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 24 de setembre de 2015. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Volem fer esment que a la Junta de Portaveus 

vam parlar amb tots els grups del consistori de que fossin més o menys diligents a l’hora de 

defensar  les nostres posicions a fi i efecte que no anéssim per un cantó retardant tots els punts 

de l’ordre del dia i l’altre perquè a l’hora de transcriure, també les actes es converteixen en 
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actes quilomètriques. El primer punt de l’ordre del dia és l’aprovació de l’esborrany del ple del 

dia 24 de setembre de 2015. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

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

 

A) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CiU DE SUPORT AL PRESIDENT MAS, 

L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA SEVA 

IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N. 

 

El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam 

ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als 

més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes 

en una procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Estat 

espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la 

Generalitat Artur Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals 

Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament Irene Rigau. 

 

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han 

rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a declarar el dia 13 

d’octubre en el cas de les conselleres, i el president Mas el dia 15, quan es commemora el 75è 

aniversari de l’afusellament del president Companys. Se’ls acusa de quatre presumptes delictes: 

desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de funcions, prevaricació administrativa i 

malversació; amb unes possibles penes que van des de la inhabilitació fins a la presó.  

Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense 

precedents a l’Europa del segle XXI. 

 

El dia 13 hi va haver mostres de suport a les persones imputades per haver complert amb el 

mandat democràtic sorgit de les urnes convocats per l’ACM, conjuntament amb 
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l’Associació de Municipis per la Independència, l’Assemblea Nacional Catalana i l’Òmnium 

Cultural, i fent-nos corresponsables de la celebració de la consulta del 9N.  

 

En una situació inèdita, el mateix dia 13 el TSJC va emetre un comunicat sobre els actes de 

suport en què manifestava que són "un atac directe i sense pal·liatius a la independència 

judicial". 

 

Per tot això abans esmentat es proposa al Ple de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Valldoreix l’adopció dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer.- Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la 

consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés participatiu sobre el futur 

polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014. 

 

Segon.- Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les 

institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar processos 

democràtics. 

 

Tercer.- Denunciar la judicialització a la qual s'ha vist sotmès el procés polític que es viu a 

Catalunya des del primer moment. A diferència de casos com l'escocès, en què la resposta a un 

conflicte polític ha estat política, l'Estat espanyol ha respost únicament amb amenaces i 

tribunals a qualsevol intent de consultar els catalans i catalanes sobre el futur polític del país.  

 

Quart.- Considerar que el comunicat del TSJC és inacceptable, tant per l’intent de coaccionar el 

lliure dret a manifestació de la ciutadania com per les afirmacions inexactes sobre els objectius i 

els convocants de les concentracions. 

 

Cinquè.- Reiterar que el dret a manifestació és irrenunciable i imprescindible per al bon 

funcionament de qualsevol societat democràtica. Un dret que a les concentracions dels passats 

dies 13 i 15 d’octubre es va exercir, com sempre, de manera cívica i pacífica. 

 

Sisè.- Refermar el compromís d’aquesta corporació local amb el dret democràtic del poble de 

Catalunya a decidir lliurement el seu futur. 

 

Setè.- Enviar aquest acord al president de la Generalitat, al president del Govern Espanyol, 
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a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte Nacional pel Dret a Decidir, al 

Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-lo públic a través dels mitjans de comunicació. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

VOCAL SR. BERNAT GISBERT RIBA: El vocal llegeix literalment la moció. 

 

VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Doncs si, expressem la nostra solidaritat amb 

els imputats del 9N i també amb tots aquells que amb la seva desobediència, han plantat cara a 

l’Estat Espanyol que té tendència a resoldre contenciosos polítics per la via de la repressió i 

l’enfrontament. La repressió contra l’independentisme i els moviments socials ha estat una 

constant des de la transició ençà. Ara hem assistit a la imputació de les conselleres i el 

president per posar les urnes, però cal fer memòria i sobretot no perdre’s. El març del 82, quan 

era Jorge Fernández Diaz, Governador Civil, sis persones varen ser acusades d’apologia de 

rebel·lió per dur una pancarta amb el lema d’independència en una “mani” contra la LOAPA 

(Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico). L’any 92, es van deternir més d’una 

trentena d’independentistes en el marc de “la operación Garzón” que va fer una neteja 

contundent de qualsevol senyal de dissidència política de caire independentista dins l’aparador 

dels Jocs Olímpics. Afegir que masses vegades s’ha judicialitzat la protesta social en casos com 

“Aturem el Parlament”, les mobilitzacions del 15M, el desallotjament de Can Vies, la detenció de 

sindicalistes per fer la darrera Vaga General, o la proposta del multireferendum, on la 

Generalitat de Catalunya ha actuat com acusació particular i com a tal es manté; i és incapaç de 

fer paral·lelismes de veure els greuges que causa negant-se a la possibilitat de reaccionar, 

retirant-se de tots els casos on s’ha judicialitzat la protesta social i política. Solidaritat per a tots 

plegats sense menystenir tots aquells que lluiten i tenen més a perdre. Direm això. Gràcies. 

 

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Bona nit a tothom, al marge evidentment d’estar 

d’acord amb aquesta moció i amb els apunts que estableixen els companys de CUP-Procés 

Constituent, crec que seria bo que en futures ocasions, totes aquelles mocions que tinguessin a 

veure amb el fet nacional i on hi ha un bloc clar, fóssim tots capaços de parlar-les una mica 

abans i presentar-les conjuntament. Jo m’hi afegiré sense cap mena de problema i si n’hi ha 

alguna posterior d’algun altre grup en aquesta línia, evidentment. Gràcies. 
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VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Bona tarda a tothom. Efectivament aquests fets 

parlats configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, sense 

precedents en la Europa del Segle XXI. El que un representant polític de l’Estat assumeixi 

funcions que superen les seves competències per convocar un referèndum, infringint així la llei 

és sens dubte un acte greu i així coincidia tota la Unió Europea. I a més els motius que va tenir 

el senyor Mas per fer aquesta crida a la ciutadania haguessin estat uns motius altruistes i 

generosos, potser podria considerar el sentir una mica de solidaritat amb el que està succeïnt al 

senyor Mas; però tots coneixem els motius que li indueixen a fer aquestes coses. La més 

important és aconseguir que uns jutges independents, escollits a dit, siguin els encarregats de 

jutjar tota la corrupció organitzada que hi ha a Catalunya. Declaracions fetes pel mateix senyor 

Mas a la premsa. “No seran estos jueces los que me juzgaran”.  Però el president té talent i en 

el fons és un supervivent i així ho demostra la seva tragectòria. Una vegada aconseguit el seu 

somni, somni que tots nosaltres compartíem –entre ells jo- de convertir-se en President de la 

Generalitat de Catalunya, va i se la troba en fallida, a causa de la gestió del tripartit. Com ja 

sabem, gestionar la riquesa és fàcil i fins i tot divertit i gratificant, però gestionar la pobresa és 

un acte heroic i impossible. Vist el panorama on el senyor Mas va fer el que va poder per 

solucionar la situació, pel que va rebre esbroncades i cacerolades, a les quals no va saber o no 

va poder fer-los front i va començar “el Madrid ens roba”. Així l’home pren el camí fàcil com el 

seu successor en el càrrec i es va posar en mans de ERC. La meva impressió va ser que ERC 

ressuscitaria Convergència com ja va fer amb el PSC, però m’equivocava. És el nostre president 

el que no sols ha trencat una coalició que durava anys, sinó que ha desmuntat el seu propi 

partit, ha liquat a ERC i intenta per tots el mitjans fer xantatge a la CUP per a que incompleixin 

les seves promeses electorals i així perdin el que més els dignifica que és la seva honestitat i els 

seus valors. El pitjor és que està dividint tot un poble, el meu poble, i per això no es mereix ni 

un sol moment de suport per la meva banda. Moltes gràcies. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra: 1 (Ciutadans) 

Abstencions: 0 

 

 

B) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS SOBRE LA 

PROBLEMÀTICA DELS SENGLARS. 

 

ATÈS QUE, en el Parc Natural de la Serra Collserola existeix una superpoblació de 
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senglars, que podria considerar-se una plaga. Tenint en compte, a més, que aquest Parc està 

sotmès a una elevada pressió antròpica, i que lluny de ser un Parc aïllat resulta adjacent amb 

entorns urbans. 

 

ATÈS QUE, aquesta interacció entre el senglar i l'home suposa diversos i variats problemes, 

tals com: el risc per a la circulació, els problemes econòmics, sanitaris tant per a particulars 

com per a les administracions públiques, la sensació d'inseguretat o alarma per a una part de la 

població i els danys en cultius, parcs i jardins. 

 

ATÈS QUE, és una espècie oportunista, que pot ingerir una gran varietat d'aliments, que és 

capaç d'explorar ambients de molt diversa naturalesa, que té una alta capacitat de dispersió, 

que no té depredadors i que en el transcurs d'aquestes últimes dècades s'ha produït una 

hibridació entre el porc comú i el senglar, produint un augment no controlat de la seva 

població. Aquesta carrega animal excessiva produeix inevitablement un dany a la flora del lloc, 

mentre que un nombre adequat de senglars afavoreix la diversitat i la dispersió. 

 

ATÈS QUE, des de l'Ajuntament de Sant Cugat s'han engegat una sèrie de mesures adoptades 

anys enrere i que afecten directament a Valldoreix, com a campanyes de sensibilització perquè 

no se'ls alimenti i no se'ls domestiqui, que s'han demostrat que no són suficients, notant-se la 

seva poca efectivitat en tots els barris de Valldoreix. 

 

ATÈS QUE, les batudes de caça realitzades en el marc de la Resolució AAM/669/2014 del 21 de 

Març, per la qual es van fixar les espècies objecte d'aprofitament cinegétic, els períodes hàbils 

de caça i les vedas especials per a la temporada 2014/2015 en tot el territori de Catalunya, no 

han tingut l'efectivitat que suposaria esperar i que hi ha altres mètodes com la caixa parany 

combinat amb el control selectiu de l'espècie o mètodes esterilitzants 

 

Per tot això, proposem els següents ACORDS: 

 

1. Instar al govern de L´EMD de Valldoreix a que traslladi la problemàtica actual amb els 

senglars l'Ajuntament de Sant Cugat del Valls i al Consorci del Parc de Collserola, del que en 

forma part l´Ajuntament de sant cugat, sol·licitant-li que actuï en conseqüència. 

 

2. Proposar al AJSC que de forma urgent estudiï mesures per fomentar que els diferents 

mètodes alternatius, esterilització específica i control selectiu de l'espècie i puguin pal·liar en un 

futur inmediat la población creixent de senglars. 
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3. Que des de la vocalía de Medi ambient de L´EMD de Valldoreix s'engeguin mesures urgents, 

tals com a augment de la il·luminació sensorial en aquelles zones urbanes en les quals s'han 

detectat incidències amb senglars i l'esbrós i neteja de les zones boscoses urbanes que s'estan 

fent actualment per a campanyes contra el foc, s'ampliïn destinades a eliminar els possibles 

caus on habiten ara els senglars. 

 

4. Fomentar la sensibilització de la ciutadania perquè no alimenti (tirant restes orgàniques pels 

espais públics naturals) als senglars en zones urbanes, perquè dipositi adequadament les 

escombraries, posant l'accent a exigir un major rigor en l'aplicació de sancions contemplades en 

les ordenances municipals tal com es va fer el passat any amb la campanya d'operació per 

prevenir incendis. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Llegeix literalment la moció. 

 

 

VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies. Els de la CUP i PC partim de la base 

que la conclusió que aquesta moció planteja sobre que existeix una superpoblació de senglars i 

que aquesta ha esdevingut plaga, no ens sembla rigurosa i respon a criteris respectables però 

subjectius i sense l’autoritat que es merix el tema. Tant el Patronat del Parc de Collserola com 

la Universitat Autònoma de Bellaterra disposen d’estudis al respecte, on l’augment de població 

del que en diuen el “Sus scrofa” que és el nom en Llatí d’aquesta espècie, no ha estat 

exponencial. Si que es reconeix que hi ha hagut un augment de la población, és evident,  però 

no és un augment exponencial que sigui el causant de que els veiem tant sovint. Els 

desplaçaments que el porc senglar te dins del parc cap a la periferia són deguts als canvis 

d’hàbits alimentaris, dels quals en som responsables. És a dir, els porcs senglars van als 

contenidors, punts de menja de gats, que això ens sembla potser una mica estrany però passa, 

i els que passegem per la periferia en som responsables, de gats i gossos que la gent deixa 

pinso. Però bàsicament és els punts de contenidors que els porcs senglars han après a volcar. 

Les destrosses en zones enjardinades amb gespa, responen a la pèrdua de sòl agrícola dins del 

parc fins a la serra, del qual també en som responsables, el senglar tenia l’hàbit d’aprofitar el 

bestiatge, d’alimentar-se a la frondositat, i se n’anava a la zona agrícola on excavava buscant 

arrels. Això és el que parlen els estudis, no m’ho estic inventant, i que estan disponibles en el 

google, i són fàcils de trobar, i un és del 2013 i l’altre 2012 que són els darrers que hi ha al 
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respecte. En qualsevol cas no estem d’acord que el tema es tracti com a plaga, ja que ni molt 

menys aquests canvis d’hàbits dels senglars responen a haver acabat amb els seus recursos 

dins del parc, sinó que són causats per tenir una major facilitat d’accés a l’aliment d’orígen 

antròpic humà que abans hem esmentat. El cas que aquesta problemàtica i per aquest motiu 

ens abstindrem i no votarem en contra, si existeix des del punt de vista de la seguretat en el 

trànsit, i és per aquest motiu que si que cal prendre determinades mesures de control i fer 

crítica dels que s’ha fet fins ara. El que proposem o proposaríem és demanar de forma urgent 

assessorament tècnic al Patronat del parc a fi de que es prenguin les millors mesures 

pal·liatives. Entenem que la gestió d’aquest tema dins del parc natural, evidentment entra en la 

competència del mateix parc, i dins de les zones periurbanes, segons un conveni establert, 

correspon als municipis. Però per tractar aquests temes, qui millor que un expert per a que ens 

assessori  quines millors mesures pal·liatives s’han d’aplicar. Regular l’activitat cinegètica de 

forma més acurada? Si, entenc que això el patronat ens podria parlar al respecte perquè és qui 

organitza les batudes. D’altres mètodes que s’estan aplicant per exemple la esterilització, o la 

caça mitjançant gàbies, el parc ja està aplicant aquestes mesures i ja està explicant als 

municipis que formen el Patronat la seva experiència. Però n’hi ha d’altres, que si es busca una 

mica i són imaginatives, es poden aplicar aquí també, per exemple la Junta de Castilla i León, 

està aplicant als marges de les carreteres forestals o de zones agrícoles, on tenen una 

estadística d’accidents de trànsit degut al porc senglar, de posar una mena de punts d’olor fets 

a base d’orina de llop, que han donat resultats molt positius en l’estadística d’accidents. 

Evidentment quan he parlat abans d’esterilització, l’opció més raonada entenc que seria la base 

d’injecció, perquè l’operació és inviable i les injeccions ara mateix segueixen sent cares però és 

bastant més efectiu. A comarques ens han arribat els ímputs de que estan aplicant, certs 

sectors de la pagesia, mètodes que aquí es podrien tornar a aplicar, que és en els camps de 

conreu abandonats que tenim a la serra, plantar blat de moro, fent aquesta plantada de blat de 

moro, el que fas és que en el període d’estiatge que el senglar deixa de tenir menjar, té el 

recurs del blat de moro i lo que crees és, primer que no sortin de la zona rural o boscosa, o 

zona periurbana, i segon tens un punt on pots aplicar mesures de caça, pots aplicar el recurs 

cinegètic o fins i tot pots aplicar recursos d’altra mena que el mateix municipi decideixi aplicar. 

La moció parla de l’augment de la immunació sensorial en les zones urbanes en les quals s’han 

detectat incidències amb senglars i el desbrossament i la neteja dels nostres boscos. Són 

mesures raonades, entenc que també s’han plantejat que no aturen el senglar però són 

mesures que es contemplen en aquests estudis i per tant entenc que des d’aqui l’EMD s’haurien 

de seguir fent. I val a dir que cal tenir en compte que l’absència de contenidors fa que el 

problema a Valldoreix disminueixi ja que el senglar és un animal nocturn i la recollida aquí la 

fem al matí. Però caldria instar a l’Ajuntament de Sant Cugat en la compra de contenidors 

antivolcatge que ja fa dos anys que estan en tots els barris que estan tocant a Collserola de 
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Barcelona. És tant simple com que l’animal ha après a volcar-los aquests tenen unes barres 

antivolcatge que fa que no puguin accedir a l’aliment que hi ha dins. L’esterilització com 

l’aplicació de barreres amb olors de depredadors, les mesures de control de menjar, serien les 

mesures que nosaltres proposem i que farem arribar a la vocal per a què ho presenti junt amb 

la seva moció. Moltes gràcies a tots. 

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: El que té opinar de manera molt similar els partits 

d’esquerres és que hi ha un grup que és més gran i és el que va primer i és el que passa amb 

CUP-PC, pla de gestió dels senglars no tornaré a fer la mateixa explicació, bàsicament només 

vull apuntar que hi ha un parc que és el Parc de Collserola i que aplicar qualsevol cosa de 

manera individual els diferents ajuntaments, no ens servirà de res. Que en els senglars si els 

posem molt difícil en un poble, se n’aniran al poble del costat i  que si es fes de manera 

coordinada, quan fan les batudes els del parc de Collserola en tota el espai que és del parc, al 

mateix temps es fes en els diferents pobles, llavors es podria reduir dràsticament el número 

d’animals que hi ha. Tenint en compte que és molt millor intentar aplicar altres mesures. 

Paral·lelament jo vinc de família amb molts caçadors i segueixo reconeixent que la carn de 

senglar m’agrada molt, amb lo qual no renunciaré a poder caçar el senglar. Gràcies. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:  

Abstencions: 3 (CUP-PC, ERC-MES) 

 

 

C) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC D’ELABORACIÓ D’UN PLA D’HABITATGE 

A VALLDOREIX 

 

 Donada l’entrada de l’EMD (en la figura del seu president) en el consell d’administració de 

PROMUSA. 

 Atès que hi ha diversos planejaments urbanístics i projectes que contemplen actuacions 

d'habitatge protegit a Valldoreix (Estació, Mas Fuster, Centralitat). 

 Atès que és de tothom coneguda la mancança d’habitatge disponible per gent jove, degut a 

que el preu de la vivenda a Valldoreix no és assumible per als joves i per a amplis sectors de 

la societat. 
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 Atès que Sant Cugat té un Pla local d'habitatge, però no diu pràcticament res de Valldoreix.  

 Atès que l’alcaldesa Conesa ha dit que en aquest mandat vol doblar el pressupost de 

polítiques d'habitatge.  

 Atès que tot plegat és una oportunitat per estudiar les necessitats reals d’habitatge i debatre 

amb rigor el model que tenim a Valldoreix.  

 

El grup d’ERC-MES Valldoreix proposa que aquest ple adopti el següent ACORD: 

 

Elaborar un pla d’habitatge de Valldoreix, previ estudi de necessitats i debat rigorós sobre el 

model d’habitatge que ha de seguir acompanyant el model de “ciutat-jardí” del que tan 

orgullosos estem. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: La moció que presenta el grup municipal d’Esquerra-

Més aquí, parlada i consensuada amb grups que no estan representats en aquest Ple, com són 

el grup d’Inciativa-Catalunuya- Verds i amb la col·laboració de Veïns i Veïnes Progressistes de 

Valldoreix, és parlar de l’elaboració d’un pla d’habitatge a Valldoreix. Llegeix la moció. 

 

VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda a tothom. Nosaltres 

estem d’acord amb l’elaboració d’aquest pla d’habitatge, l’únic que volíem incidir és que  -jo no 

se si l’únic objectiu d’aquest pla d’habitatge és el HPO- simplement remarcar i demanar –i no 

ens trauran d’aquesta posició de l’habitatge públic-, l’HPO ha de ser de lloguer perquè del 

contrari és privatitzar sol públic. Amb el cens d’aquests habitatges contemplem diferents 

possibilitats que tenim com la masoveria urbana, que ja s’ha experimentat en llocs com a La 

Floresta, etc. I després hi ha un tema que quan es parla d’habitatge a Valldoreix és un 

problema, i nosaltres estem aquí per intentar resoldre el problema, que hi ha el dilema que ha 

sortirt diverses vegades, de pisos si, pisos no. Amb la proposta aquesta del pla d’habitatge a 

Valldoreix i per tractar el HPO, i seguint el model que apunta el company de model de ciutat-

jardí, que tant orgullosos estem, nosaltres proposem per donar compliment a les necessitats 

reals de l’HPO, que es faci una requalificació urbanística que ens pugui permetre el 20 a10 en 

aquests casos, que sigui en lloc de unifamiliar doncs plurifamiliar. Votarem favorablement. 

 

VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo estic d’acord amb la proposta, però 

m’agradaria que si és un hándicap que sigui la gent jove, es  podria obrir una mica el ventall de 

gent necessitada d’habitatge de protecció, no solament tenen aquest problema els joves, hi 
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ha moltes parelles amb fills que amb aquesta crisi tenen tanta necessitat o més que els joves 

de habitatge protegit. 

 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Des del grup de CiU-Actuem, dir que estem 

d’acord amb tot el que sigui creació d’habitatge per Valldoreix, tant si és per gent jove com si 

és per gent gran, evidentment també de lloguer, seguim mantenint el model de ciutat-jardí com 

ha dit el Noël i de fet estem d’acord amb tot però no podem votar a favor perquè no tenim la 

competència en planejament i per tant no es pot fer l’oficina o votar un pla d’habitatge per 

Valldoreix perquè no tenim el planejament, que depèn del municipi, de l’oficina municipal 

d’habitage que és Promusa, els plans els elabora la Diputació, per tant doncs no podem votar a 

favor per aquest defecte de forma, però estem a favor en principi de tot el que sigui creació 

d’habitatge, per a la gent jove, de lloguer... Gràcies. 

 

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: El que demana l’acord és elaborar un pla d’habitatge –

no se si li voleu dir d’una altra manera però- previ estudi de necessitats i debat rigorós sobre el 

model d’habitatge que ha de seguir acompanyant el model de ciutat jardí del que tant 

orgullosos estem, no se si el vot negatiu de l’equip de govern és  perquè realment això que està 

dient de que un pla d’habitatge ha de ser municipal i per tant qui disposa d’això és 

l’ajuntament, quan podria haver fet una trnasaccional i demanar que féssim alguna altra cosa, 

llavors començo a no entnedre a què es juga aquí quan en realitat si  

creiem tots els que estem aquí que s’hauria de parlar d’aquest tema, en lloc de proposar el 

mecanisme per poder parlar d’aquest tema, el que fem és tombar la moció. A partir d’aquí, 

“anchas Castilla”! Que cadascú faci el que li sembli. Senyora Casta el que si que li dic és que en 

els atesos, si que sortia no només la gent jove sinó també amplis sectors de la societat, que no 

es poden permetre el luxe de viure en una casa de 300 metres quadrats en una parcel·la de 

1.000. Gràcies. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Aclarir que ja li he dit que estem d’acord amb 

el que dieun, que som els primers que volem fer habitatge públic per gent jove, de lloguer, 

mantenir el tipus de ciutat jardí, etc, estem d’acord amb tot, el que passa és que no es pot fer 

un pla d’habitatge des de Valldoreix. Però evidentment que comptem amb l’oposició, i amb 

totes les entitats d’aquí perquè volem ser el màxim propers possible a qualsevol decisió que es 

prengui. Dir que no es pot fer aquest pla d’habitatge, però no vol dir que mantinguem al marge 

a tot el consistori de les actuacions que es facin en aquesta línia. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 4 (CUP-PC, ERC-MES, Cs) 

Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 

Abstencions:  

 

La moció no s’aprova. 

 

D) MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC PERQUÈ VALLDOREIX 

S’ADHEREIXI AL PACTE SOCIAL CONTRA LA CORRUPCIÓ. 

 

ATÈS QUE La corrupció és una malaltia social que afecta els fonaments de la democràcia i de 

l’equitat, ja que desvia l’expressió de les preferències ciutadanes perquè afavoreix uns partits 

en finançar-los il·legalment i desvia el diner del poble a favor de les minories que practiquen la 

corrupció, que l’usen per enriquir-se més o per perpetuar-se més en el poder i continuar el 

cercle viciós: més diners, més poder, més diners… 

 

ATÈS QUE disposem d’un conjunt de lleis i normes que des de fa anys, i des de diferents 

perspectives, intenten dificultar la corrupció i les seves causes, però que, òbviament, no ho han 

aconseguit (vegeu Disposicions legals i reglamentàries de l’Oficina Antifrau de Catalunya). Així 

doncs, cal aplegar-les i simplificar-les per facilitar el seu coneixement i compliment. Cal 

començar per aplicar i fer aplicar la Llei de Transparència en els terminis legals establerts de 

2015 (29 de juny en general i 29 desembre pels municipis): portals de transparència amb 

publicació de totes les dades públiques, dret d’accés a la informació pública, bon govern i codi 

de conducta, registre i codi de conducta dels grups d’interès, govern obert i participació etc.; 

cal també, que tots els documents en suport digital es publiquin en format obert per facilitar la 

reutilització de les dades, i que aquestes es presentin amb gràfics i llenguatges que facilitin la 

comprensió per part de la ciutadania. Ara bé, no podem continuar afrontant la corrupció com 

un mal inevitable ni solament atacant alguns dels seus efectes.  

 

ATÈS QUE des del Grup Impulsor del Parlament Ciutadà, una iniciativa que pretén fer confluir 

la tasca dels col·lectius i moviments socials que treballen per avançar cap a una democràcia 

més participativa ,s'ha impulsat el Pacte Social Contra la Corrupció, que té per objectiu acabar 

amb les causes estructurals de la corrupció mitjançant mesures contundents. Des del grup 

impulsor s'ha convidat a les forces polítiques i organitzacions ciutadanes a revisar i millorar 
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les propostes i a dialogar sobre la seva conveniència i eficàcia 

 

ATÈS QUE s'ha elaborat el següent decàleg: 

1. Clarificar el finançament del partits. Cal la reducció dràstica de les despeses electorals i 

un sistema de finançament dels partits i de les candidatures electorals que no els faci 

dependre dels rics i poderosos. Cal considerar la corrupció i el finançament irregular dels 

partits com a delictes contra la Constitució i la democràcia.  

2. Millorar la transparència i el retiment de comptes. Cal començar per aplicar la Llei de 

Transparència en els terminis legals establerts (29 de juny i 29 desembre de 2015). Cal, 

però, considerar que la transparència pública és total, amb excepcions que han d’estar 

ben argumentades i limitades a un temps justificat. Cal publicar a Internet tots els 

ingressos i les despeses de totes les administracions públiques, de forma clara i 

comprensible per a la ciutadania.  

3. Millorar la transparència pel que fa als responsables públics. Cal publicar obligatòriament 

cada any el patrimoni i els ingressos dels responsables públics. Cal registrar l’agenda 

pública de les activitats i viatges dels càrrecs públics. Cal controlar els lobbies i grups 

d’interès més enllà de les exigències de la Llei de Transparència.  

4. Millorar la persecució de l’ampli ventall de delictes vinculats a la corrupció. Cal assegurar 

la independència i control del poder judicial. Cal dotar l’administració de justícia dels 

mitjans i recursos adequats per perseguir els delictes de corrupció. Cal facilitar i protegir 

la denúncia responsable de presumptes casos de corrupció.  

5. Millorar els mecanismes de control i de contrapoder institucionals, econòmics i mediàtics. 

Cal evitar la partitocràcia en el nomenament dels òrgans de control. Cal clarificar les 

condicions d’accés i lliure designació del personal directiu públic. Cal encarregar 

auditories per controlar les entitats públiques. Cal reforçar la independència dels mitjans 

de comunicació públics però també la transparència dels mitjans de comunicació privats.  

6. Millorar l’ús del diner personalitzat per reduir l’opacitat i augmentar la traçabilitat. Cal 

començar per obligar totes les administracions públiques i els seus alts càrrecs (electes i 

no electes) a acollir-se a un Règim de Transparència – només ús de diner personalitzat -. 

Cal oferir beneficis fiscals als ciutadans i les empreses que s’acullin voluntàriament a 

aquest Règim de Transparència. Cal afavorir la reducció de l’ús social del diner anònim 

(efectiu) i la generalització del diner personalitzat (mitjans electrònics que garanteixen la 

traçabilitat).  

7. Millorar el sistema de control i de contrapoders des de la ciutadania. Cal reconèixer i 

facilitar la feina de les iniciatives de control popular, com els observatoris ciutadans 

contra la corrupció, per la transparència i el bon govern. Cal promoure la 



 
 

 
 

14 

participació i l’autoorganització ciutadanes, la seva acció al carrer i a l’espai públic, com 

una de les bases de la democràcia equilibrada. Es proposa crear un consell ciutadà en 

cada àmbit que auditi les actuacions dels governs. Cal augmentar el coneixement sobre 

com prevenir la corrupció. Cal prevenir la corrupció en les organitzacions públiques, 

privades i socials.  

8. Millorar la funció dels partits i dels càrrecs electes. Cal impulsar la democratització i 

transparència dels partits. Cal evitar portes giratòries i evitar la professionalització de la 

política.  

9. Millorar la gestió pública. Aplicar el dret administratiu en tots els contractes i organismes 

públics i evitar subterfugis legals per saltar-se’l. Apoderar i responsabilitzar els agents 

implicats en la gestió dels recursos públics. 

10. Crear l’agència independent ciutadana de control de la transparència i el bon     

govern.  

 

ATÈS QUE aquesta proposta de Pacte Social Contra la Corrupció és el resultat d’un llarg procés 

participatiu dinamitzat pel Grup impulsor del Parlament Ciutadà que ha recollit continguts de la 

Comissió Nova Política i del www.elpaisquevolem.cat i ha fet un procés deliberatiu a 

www.deliberaweb.com que ha culminat en una jornada l'11 de juny. 

 

Des de la CUP-PC proposem que l’EMD de Valldoreix assumeixi el següent acord: 

Que l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix signi el Pacte Social Contra la Corrupció i 

assumeixi el compromís de treballar per acabar amb aquest greu problema social agafant el 

testimoni ofert a totes les forces polítiques, administracions i les organitzacions ciutadanes a 

revisar i millorar les propostes incloses a aquesta moció i a dialogar sobre la seva conveniència i 

efectivitat;  a manifestar la voluntat de signar el Pacte, i realitzar un acte de signatura i de 

presentació pública. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Presentem la moció de La CUP-PC perquè 

Valldoreix s’adhereixi al pacte social contra la corrupció. Aquesta moció no pretén donar lliçons 

sobre com cal treballar per erradicar la corrupció, ni molt menys posar-nos com a exemple de 

com lluitar contra aquest mal sinó que fidels al compromís de tendir cap a la radicalitat 

democràtica, hem volgut agafar el testimoni de totes les persones, associacions i entitats que 

han participat i conformen el Parlament Ciutadà. Aquesta proposta del Parlament 
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Ciutadà, ve avalada per un extens procés participatiu, on la ciutadania, entitats i d’altres 

organitzacions de tots els àmbits i tipologies, han concretat un decàleg amb una sèrie de punts 

en el que tots podem trobar-nos còmodes. Per tant nosaltres presentem aquesta moció amb el 

convenciment de que el seu contingut ha de prevaldre per davant de qualsevol cicle, ja que la 

lluita contra la corrupció, com un mal que ha arrelat profundament en masses àmbits de la 

nostra societat, que ha deixat de ser puntual i hores d’ara esdevé endèmic, afecta als 

fonaments de la democràcia. Aquesta lluita contra la corrupció ha de ser subscrita en tot 

moment i amb compromís ferm ja que la corrupció desfermada està formant part del sistema 

amb la coresponsabilitat de les èlits que tanmateix han entrat en una crisis de deslegitimació i 

final de cicle. I la corrupció va associat a un altre mal endèmic que és la impunitat. Tampoc 

parlaré sobre els casos que a Catalunya hem viscut o vivim sobre indults, sobreseïments a 

persones corruptes, etc. Entenc que pot ser un bon argumentari de pressió sobre les sigles de 

l’actual equip de govern, però crec que és millor instar que el govern de l’EMD actuïi des del seu 

àmbit i indosincràcia, prenent el compromís ferm de treballar per a que això no succeeixi aquí. I 

quina millor manera de fer pal·lès que això no passa aquí, tenint els vocals de CiU i l’oposició 

sinó és fer pit i amunt i signar una adhesió al pacte i treballar conjuntament amb la ciutadania 

que som tots, per començar des de l’EMD a restablir el respecte perdut cap a la classe política i 

llurs administracions, donant exemple i sent la primera administració local que s’adhereix al 

pacte –i per poc temps perquè el tema ja hi ha cua per dies-, diem pacte, no diem conveni, no 

diem contracte. Veïns, veïnes, president i vocals, crec que en aquesta legislatura s’entreveu la 

voluntat de tendir a certs canvis cap a una gestió més transparent i participativa. Doncs siguem 

ambiciosos i no en conformem amb anar a remolc i obrim traça. Gràcies. 

 

VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo m’he llegit amb interés aqusta moció perquè 

des de Ciutadans estem molt pendents de la transparencia i la corrupció, perquè penso que és 

un mal molt greu que tenim en el nostre país. He llegit vàries coses com per exemple dependre 

dels rics i poderosos. Siguem clars, els bancs que donen crèdits i els partits que no els paguen o 

que els paguen però no amb diners. I donacions milionaries, que són de tot menys 

transparents. I després afavoriu l'ús dels diners electrònics i amb això no us doneu compte que 

tornem a caure en mans dels bancs? Són els bancs els que ens estan fiscalitzant en utilizar 

aquests diners, les targetes de crèdit i les transaccions electròniques, i el que hem de fer és 

donar les eines a l’administració per a que pugui controlar perquè sinó podrán passar casos 

com el de les “targestes black”  que era una cosa que tenia el banc i en canvi el Ministeri 

d’Hisenda no ho sabia que passava això. Amb això hem de tenir molta cura a qui donem el 

poder de controlar la societat, tenim de donar-ho al govern i a l’administració, mai als bancs i 

no podem afavorir…Els bancs estan i els hem d’utilitzar i és amb el que fem totes les 

transaccions, però tampoc donar-los el poder com perquè desapareixi els diners en metàl·lic 
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del carrer. I això també per a mi significa que cohertem la llibertat de l’individu a poder pagar 

com vulgui i no només això sinó que hi ha molta gent que no té accés a una tarjeta de crèdit 

per poder pagar. Després millorar el sistema, per suposat, sobretot el dels partits polítics, 

perquè el partit polític ha d’estar profundament fiscalitzat i controlat des de l’administració. I 

tenim el deure de canviar les lleis perquè no es produeixin situacions i relacions inadmisibles 

entre el govern liderat per un partit polític i el mateix partit polític. Però al final és la ciutadania 

qui ha d’aprovar els sistemes que s'implantin des del govern per millorar i erradicar la corrupció 

en l'administració pública i en el sector privat sense oblidar que aquesta mateixa ciutadania ha 

de posar en pràctica aquests mateixos sistemes perquè no hi hagi aquestes petites corruptelas 

en el nostre dia a dia. Per això prefereixo no afegir-me a la moció aquesta perquè penso que el 

meu partit té un decàleg molt més de pes contra la corrupción i sobretot per afavorir la 

transparència. 

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL:  Gràcies senyor Margineda. Li avanço que la 

nostra votació serà en contra i li dono les nostres raons. Entenem i coincidim amb Ciutadans 

que els partits polítics no tots depènen dels rics i dels poderosos a nivell de persones sinó que 

molts es financien a través de la banca que si que és rica i poderosa. Entenem també que en el 

punt dos quan diu que cal publicar a internet tots els ingressos i despeses de totes les 

administracions públiques, això l’EMD estem treballant per a que a partir del 2016 es faci, i no 

només publicarem com ja fem els contractes quantiosos, és a dir els contractes importants, sinó 

que publicarem totes, totes les despeses, fins i tot la compra de fulls o de qualsevol tipus de 

tiquet. Quan diu que cal publicar cada any el patrimoni i els ingressos dels responsables públics, 

entenem que nosaltres publiquem el patrimoni a l’inici i al final de la legislatura i per tant és 

transparent del tot, perquè es pot veure al principi i al final si hi ha hagut alguna variació. 

Llavors tampoc cal publicar-ho cada any. Pel que fa a la transparència del poder judicial 

entenem que en democràcia això ha d’estar garantit. Cal engegar auditories per controlar les 

entitats públiques, no creiem en el cas de l’EMD s’hagi de fer auditories perquè des 

d’intervenció es controla tot i és la interventora la que audita i signa tot, i per tant està tot 

legal, ella passa comptes al govern central, per tant... Millorar l’ús del diner personalitzat per 

reduir l’opacitat i augmentar la transabilitat, doncs nosaltres creiem que a nivell individual 

cadascú ha de tenir la llibertat per utilitzar el tipus de pagament que vulgui, tant amb tarja a 

nivell de banc, o en efectiu. Pel que fa a l’EMD tothom presenta tots els tiquets i per tant tot 

està molt, molt controlat. Quan proposen crear un consell ciutadà en cada àmbit que digui totes 

les actuacions del govern, nosaltres creiem que amb el consell de la vila, els sectorials, etc, està 

auditat. Aplicar el dret administratiu a tots els contractes, organismes públics i evitar superfugis 

legals per saltar-se’ls, per poder responsabiltzar els agents implicats i la gestió dels recursos 

públics, en dret administratiu ja es compleix sempre, i a nivells de l’EMD creiem que som 
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molt més transparents, que passem comptes al ple dels contractes superiors al 6.000€, i per 

tant nosaltres creiem que a nivell d’EMD treballem per estar per sobre d’això i per tant, hi ha 

alguns punts que no estem d’acord com el de l’accessibilitat dels diners o del finançament dels 

partits o les auditories, i per tant votarem en contra, encara que creiem en que s’ha d’acabar 

fermament, hem de fer tots els passos per acabar amb la corrupció i intentem nosaltres ser un 

exemple amb la nostra gestió i per tant estem a favor d’acabar amb la corrupció, però en 

contra d’aquest decàleg. Gràcies.  

 

VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies president, vocals. Comentar-li a la 

senyora Casta que mentre la banca no sigui nacionalitzada que seria el nostre propòsit 

evidentment –si, si, però això no entra en aquesta moció-, el sistemes electrònics seguirant 

estan a mans dels bancs. Diferent és que hi ha solucions imaginatives que formen part també 

de transaccions electròniques que no passen per dins dels bancs. Com és el tema en petita 

mesura del mescami, verkami, en gran mesura el crowdfunding, que estan finançant ara mateix 

en molts països del món, mitjançant aportacions privades via electrònica, que evidentment 

tenen en una part de la seva transacció que passar per alguna mena d’entitat, però que avui 

són transaccions directes, que no necessiten d’un finançament previ per finançar a petita escala 

grans projectes. I després els beneficis que donin aquests projectes es poden revertir cap a les 

persones que han aportat. Solucions imaginatives al respecte n’hi ha d’haver i evidentment si la 

transparència la tinguéssim en l’ordre del dia dels governs, és molt probable que instessin a que 

la banca també no fés, no entrés en els abusos que han fet. Mentrestant això. I repecte del que 

comentava en Xavier Gavaldà, dir que les seves respostes pràcticament farien que entrar en 

aquest pacte fós més simple del que ens pensàvem. Si realment s’estan realitzant totes les 

mesures de bones pràctiques al respecte de la transparència, opacitat, comptes, sous, 

simplement seria qüestió d’intentar adaptar el decàleg que se’ns presenta aquí, la feina que 

s’està fent de transparència des d’aquesta EMD. A mi em sap greu perquè no era un tema que 

hi lligués tant, que fos tant incòmode pel govern de l’EMD i el fet que es voti en contra com han 

avançat, no vull entrar en els temes de corrupció i recordar els temes de Torredembara, cas 

Pujo, Pretoria, etc, que són casos que potser superen l’àmbit de l’EMD però que són reflexe del 

que hem viscut amb les notícies i la percepció de molta gent te del govern del seu color, no 

potser aquí però si a nivell general. La manca de transparència és igual a l’opacitat. Per tant per 

molt que diguem que nosaltres tenim uns mecanismes que funcionen, no acaba de ser del tot 

cert, des del punt de vista que a vegades, la informació no arriba tot lo ràpid, lo bé, lo 

complerta com desitjaríem. Ens estem trobant a Sant Cugat amb casos com el de Teyco, com el 

de Costa del Golf, que evidentment hem d’accedir a la informació per dilucidar si realment s’ha 

comès il·legalitat, perquè aparentment sembla que hi ha indicis que hi pot haver il·legalitats, i 
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aquesta informació se’ns està donant en compte gotes i d’una manera molt inintel·ligible, fins i 

tot per tècnics que dominen la manera d’estudiar-ho –evidentment jo no soc un d’ells-, però 

confio amb el que m’expliquen. Per tant, signar un pacte d’aquesta mena és en llenguatge de la 

gent com vostè, que els agrada molt l’àmbit empresarial, seria com signar una norma ISO, una 

certificació de qualitat perquè no obliga a més. No els obliga contractualment a complir requisit 

per requisit, sinó a adaptar-se amb el que vostès estan fent, al que diu aquest pacte, però vaja, 

les coses estan com estan. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 

Abstencions: 1 (Cs) 

 

La moció no s’aprova. 

 

E) MOCIO DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP-PC PER LA CELEBRACIÓ D’UNA 

CONSULTA CIUTADANA SOBRE LA RELACIÓ ENTRE SANT CUGAT I L’EMD DE 

VALLDOREIX. 

 

1.Atès que des de 1958 Valldoreix és un ens amb certa autonomia que forma part del municipi 

de Sant Cugat. L’any 1963, poc després de la creació de l'Entitat Local Menor (precedent de 

l'actual EMD) va sol·licitar la creació del municipi de Valldoreix a partir de la segregació de 

l'Entitat Local Menor de Sant Cugat malgrat a demanda va ser finalment desestimada. 

 

2. Atès que amb 8200 habitants, Valldoreix és l'EMD amb més població de Catalunya, i té més 

població que el 75% dels municipis catalans. 

  

3. Atès que tant a nivell estatal com a nivell català hi han reformes endegades al respecte del 

món local i tot sembla indicar que el règim jurídic de les EMD pot canviar en el decurs de la 

present legislatura. 

 

4.Atès que el passat abril del 2013 el Ple de l’Ajuntament va aprovar una moció de rebuig on es 

va posicionar en contra de la llei estatal que pretenia eliminar les administracions locals menors 

i fins el moment no s’ha pronunciat oficialment al respecte de les possibilitats que Valldoreix 

esdevingui un nou municipi o es mantingui l’ EMD mentre pugui ser-ho. 
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5. Atès, que malgrat lo exposat a l’anterior punt, a l'informe d'intervenció sobre el conveni entre 

l’’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés i l’EMD aplicable a partir de l’exercici pressupostari de 

2013 i vigent fins com a màxim l’any 2018 es plantejava que: 

 

“cal tenir en compte que l’existència de l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de 

Valldoreix és una duplicació i ineficiència de serveis a nivell municipal que s’hauria de 

suprimir”  

i que al final del mateix informe conclou: 

”...Atès tot l’anteriorment exposat es pot concloure breument que aquest Conveni està  

ajustat a la legalitat vigent, però és lesiu a la Hisenda municipal (la de l’Ajuntament de 

Sant Cugat) i  seria del tot convenient resoldre de manera raonable i amb certa 

immediatesa les  disfuncions  existents (esmentades anteriorment)  entre aquest 

Ajuntament i l’EMD de Valldoreix dins d’aquest municipi...” 

 

6. Atès que la situació actual entre Sant Cugat i Valldoreix, amb governs encara d’un mateix 

color polític, és aparentment tranquil·la, existeixen precedents de conflictes en les relacions 

entre l'EMD i l'ajuntament de Sant Cugat, amb denúncies mútues d'incompliments, invasions 

competencials i greuges o privilegis diversos. 

 

7.Atès que el debat sobre la relació entre Sant Cugat i Valldoreix ha anat sorgint periòdicament 

i darrerament s'ha reobert arran de les declaracions enregistrades i també publicades al 

Cugat.cat el passat 16 de setembre. 

 

http://www.cugat.cat/noticies/politica/111952.htm  

i també al TOTSantCugat.cat http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/puig-

el-tema-de-la-consulta-a-valldoreix-esta-sobre-la-taula-per-aqu-55396102.html 

 

on el President Puig declara que en aquesta legislatura es durà a terme una consulta popular 

sobre la independència de Valldoreix sense aclarir a veïnes i veïns els fonaments d’aquestes 

declaracions i creant expectatives al respecte. 

 

8. Atès que la CUP-PC, i entenem que tampoc la ciutadania, tenim coneixement de la existència 

de cap pla de viabilitat al respecte ni de cap altre mena d’estudi que avali les declaracions fetes 

des de la presidència de l’EMD. 

 

 

http://www.cugat.cat/noticies/politica/111952.htm
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/puig-el-tema-de-la-consulta-a-valldoreix-esta-sobre-la-taula-per-aqu-55396102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/politica/puig-el-tema-de-la-consulta-a-valldoreix-esta-sobre-la-taula-per-aqu-55396102.html
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Des del grup municipal de la CUP-PC creiem que cal abordar obertament la qüestió 

per tal d’ aclarir i cercar solució a aquest debat.  

 

I amb aquest objectiu, proposem al Ple de la Junta de Veïnes i Veïns l’adopció dels 

següents acords:  

 

PRIMER. La creació d'una comissió/grup de treball preparatòria d'un procés d'informació, 

debat i participació. En aquest, s'hauran d'estudiar els pros i contres, així com la viabilitat 

jurídica i econòmica de les diferents opcions: municipi independent, o dissolució de l’EMD o 

manteniment de l’estatus actual i haurà d'obrir-se a les entitats, agents socials i ciutadania de 

Valldoreix.  

 

SEGON. El procés haurà d'acabar amb una consulta en què les veïnes de Valldoreix decideixin 

quin és el model de gestió local creuen més adient . Afegir que aquesta consulta s’haurà de 

celebrar abans de la finalització del present mandat. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Gràcies senyor Puig. Nosaltres 

presentem aquesta moció per intentar aclarir el tema que ha sortit als mitjans de si referèndum 

Valldoreix independent, cosa que tampoc em quadra amb que no vulgueu fer el cens 

d’habitatges, encara que no tinguem, la possessió que diu vostè. Un Valldoreix independent què 

millor que saber be..... Lleigeix literalment la moció.  

 

VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Estem d'acord amb tot l'exposat en els atesos i 

sabent la problemática que hi ha de les relacions entre ambdues administracions, encara que 

siguin del mateix color polític. El meu parer és que s'hauria de començar un procés de 

recuperació de competències perdudes a favor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en el 

transcurs de les últimes dècades, d'anàlisis dels contractes econòmics i jurídics entre les dues 

administracions i finalment exigir un tracte d'iguals entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD. 

També estaria d’acord crear una comissió, per l’estudi i viabilitat jurídica i econòmica de 

Valldoreix, però després de traslladar a la població tota la informació necessària per assumir el 

fet que des de l’EMD es busca la independència de Valldoreix. Perquè jo tinc la lleugera 

sensació que actualment no hi ha un projecte seriós darrera de les manifestacions que s’han 

anat succeint en els últims temps.  



 
 

 
 

21 

 
VOCAL SR. NOËL CLIMENT CLIMENT JURADO: Només un apunt en la moció, en el punt 1, 
diu: esdevenir un municipi, deixar de ser una EMD, mantenir el “status quo”.... jo crec que hi ha 
encara una quarta part que és la d’aprofundir el mecanisme que tenim com a EMD per obtindre 
el màxim de competències, però més que el màxim de competències, que jo entenc que ha de 
ser una EMD, una EMD si la tenim és per poder apropar a la ciutadania la presa de decisions, 
les gestions que s’han de fer. Des d’Esquerra-MES trobem a faltar moltes vegades, defensa  
aferrissada d’apropar per part del govern de l’EMD, d’apropar aquest govern a la ciutadania de 
Valldoreix. Per tant nosaltres entenem que l’independentisme valldoreixenc, si ha una manera 
d’exercir-lo és precisament demanant i exigint el màxim de competències  i ja no tant com vull 
tindre-les jo, sinó posar-nos d’acord en com apropem la presa de decisions i el fet de poder 
anar a fer tot aquell tipus de coses que hagis de fer a Sant Cugat es puguin fer directament 
aquí. Això es diu finestreta única, doncs no ho sé si se li pot dir així, això es diu establir algun 
mecanisme par a que algú de l’ajuntament de Sant Cugat treballa aquí a l’EMD de Valldoreix per 
tal de que aquelles coses que no són competències nostres es pugin vehicular, com sigui. El 
tema és aconseguir que d’alguna manera apropem a la ciutadania tant al govern com el que la 
gent ha de fer a l’ajuntament com a l’EMD. Al marge d’això, estic totalment d’acord amb el que 
diuen els companys de CUP-PC, en que deixem-nos de marejar la perdiu i fem els dos estudis 
importants que són els de viabilitat econòmica i el de viabilitat jurídica per poder plantejar a la 
ciutadania de Valldoreix quines opcions hi ha. I un cop li haguem de plantejar això, doncs 
primer fem-ho participatiu, és a dir no fem un dia una jornada de participació de 3, 4 hores 
dient això i a partir d’aquí ja heu de prendre la decisió sinó fem que realment la gent pugui dir-
hi la seva. Tot i que jo sóc dels que creu que ens hem de basar en fets i en realitats i en com 
podrien ser viables i si realment es pot o no es pot, també és cert que hi ha un sentiment 
valldoreixenc i que no podem jugar amb aquest sentiment i la gent que realment el sent, ha de 
tenir l’oportunitat de poder-hi dir la seva. Jo si que evidentment votaré a favor d’aquesta moció. 
Gràcies. 
 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyor Climent. Be, a nivell del govern 
de l’EMD de Valldoreix no s’ha fet una oposició de mena no s’ha fet manifestació de declaració 
d’intencions, per dir-ho d’alguna manera. Tot això ha vingut arrel d’entrevistes que m’han fet a 
mi personalment, arrel de la consulta que es va fer a Bellaterra, i que després això ha anat 
trascendint d’un mitjà a un altre, però moltes vegades han sortit declaracions, si els talls de veu 
que jo havia fet a un mitjà local, després s’han exportat a un altre mitjà. Jo diria que 
evidentment que el que he dit no ho negaré, perquè és el que penso i el que vull exposar. 
D’entrada Valldoreix havia sigut antigament municipi, i això no ho poseu aquí a la moció, fins 
l’any 1820, crec que va ser municipi; per tant ja existia com a municipi, i es va annexionar a 
Sant Cugat i això és un dels primers motius que fem valer per poder demanar que pugui ser 
independent o crear un municipi, però també hi ha un sentiment –com be deia el Noël- de 
pertinença, de gent que fa molts anys que viu aquí i que se sent d’aquí i que potser com 
esmentàveu en la vostra moció de que s’havien generat a vegades disputes entre l’EMD de 
Valldoreix i l’Ajuntament de Sant Cugat, per altra banda lògiques, independentment del 
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color que hi hagi en un lloc i en l’altre, perquè les disputes poden ser igualment i diria que 
tenen que ser així, i de fet cadascú defensa els seus interessos. Jo diria que aquesta moció 
l’haviem d’haver presentat tot junts perquè hi ha molts atesos d’aquí que no compartim i per 
tant no podem votar a favor. Nosaltres estem a favor que evidentment es faci una consulta 
amb els veïns, i evidentment prèviament s’ha d’informar i valorar els pro i contres. I aquests no 
tant sols els hem d’acceptar quan siguin positius, és a dir, si diem no és que ens interessa 
perquè econòmicament no ens interessa, doncs llavors diem que no ens interessa ser municipi, 
doncs penso que hem d’estar per damunt de tot això. Pensem des de l’equip de govern que 
hem de decidir si volem ser municipi o no volem ser-ho, amb totes les seves conseqüències. 
Però no pel fet que diguem que econòmicament no ens resulta, llavors dir que ens quedem com 
estem. També feu una esmena o que desaparegui l’EMD o abolir-la, home, jo diria que tenim la 
millor situació dins del municipi, som una EMD que tenim unes certes competències que ens les 
gestionem nosaltres. Probablement si li preguntéssiu a La Floresra o Les Planes si volen ser 
EMD, que evidentment ja ho han manifestat moltes vegades, voldrien també ser-ho, així si que 
no, diguem que no volem tirar un pas enrere. Nosaltres tenim l’EMD, gestionem els nostres 
recursos, tenim les nostres competències i per tant el que volem és defensar també d’acord 
amb el posicionament que volem tenir més competències, recuperar alguna de les que es van 
perdre en el seu moment, i potenciar-les. I evidentment sempre comptant amb el recolzament 
de la gent. Però feu aquí esment d’una sèrie d’atesos que no compartim, com per exemple 
esmenteu el tema del Secretari de Sant Cugat, que va ser una opinió personal del Secretari. Per 
molt Secretari de l’Ajuntament de Sant Cugat ell va fer una opinió i després el Ple, evidentment, 
es va manifestar donant suport a l’EMD i en canvi el Secretari va fer el que ell va creure perquè 
li semblava que era així. Tampoc evidentment no tenim perquè donar credibilitat a tot el que 
diu en aquest cas el Secretari de l’Ajuntament i vosaltres ho poseu com un atès, com un atès 
per justificar també el crear aquesta comissió. Jo diria que la intenció des del govern sempre ha 
estat fer una consulta, però prèviament i evidentment amb el suport dels grups del consistori, 
treballar per buscar tota la informació que cal per saber la viabilitat que té, però per poder 
informar a la gent dels pros i contres. Però no amb una sèrie d’arguments i d’atesos que 
vosaltres utilitzeu perquè pensem que no ho hem de fer d’aquesta manera. Vull dir que posem-
nos d’acord nosaltres primer i després presentem una moció en la que estiguem tots d’acord o 
la inmensa majoria. Per això nosaltres votarem en contra.  
 
VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Segueixo sense entendre-ho, 
però bueno. Creeu expectatives, i l’únic que estem demanant és, fem les coses bé! Susana, 
estem demanant fem un estudi, fem les coses bé, analitzem els pros i contres, parlem amb la 
gent del poble, obrim el debat, generem debat, i és el que estem demanant aquí. L’únic que 
aquí s’ha creat un cert malentès és que el senyor Puig fa unes declaracions afirmant que farà 
una consulta durant aquest mandat i després en certs moments diu que no, que ell no ho va 
dir, que la premsa ho tergiversa... Deixim parlar, deixim parlar... El senyor Puig ha fet unes 
declaracions que surten per la radio, que no penso reproduir i que no penso entrar en això, a 
mi personalment el senyor Puig, acompanyat d’altres membres de l’equip de govern, em va 
negar la major, em va dir que ell no havia dit això mai, que havia sigut tergiversacions de la 
radio i de los “noticieros”, i això m’ho veu dir vosaltres. L’únic que volem amb això és aclarir 
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i fer, si s’ha de fer una consulta, fem-la bé, i fem participar a la ciutadania i expliquem i fem un 
procés de saber la viabilitat econòmica i jurídica perquè és que a lo millor l’EMD si entrés en 
vigor la llei estatal aquesta, d’aquí a poc parlarem de la dissolució de l’EMD. Vull dir que no sé 
quin futur ens esperaria. No entenem aquestes postures de “ara me vengo ara me voy”. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Si, evidentment m’he descuidat un dels arg..... 
 
VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Xavier, jo t’he dit que estic d’acord amb tots els 
atesos que has posat, penso que hi ha una problemàtica, i que em sembla correcte, però el que 
no em sembla correcte, és el segon acord que acaba en un procés de consulta a la ciutadania. 
Això és el que no acabo d’entendre, que perquè ha d’acabar això en un procés de consulta a la 
ciutadania, això és el que no acabo d’entendre. Perquè ha d’acabar així, perquè aquesta 
etiqueta? Això ha de ser el final d’aquesta comissió? Si aquesta comissió fa un estudi, perquè i 
surt que legalment, jurídicament o econòmicament no és viable, perquè posar a la ciutadania a 
unes votacions que realment no arribaran a cap lloc? 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Aquesta línia la llei no permet que es pugui 

crear un municipi independent. Aquest últim any, des de l’Agrupació d’EMD’S de Catalunya ha 

sigut precisament el que es contempli a la llei la possibitat que es puguin generar o hi hagi el 

pas per a que una EMD pugui ser municipi. Només per aquest sol fet, perquè hem de fer totes 

les consultes i demés si després la llei ens barra el pas. Nosaltres el que pretenem és que 

s’havia d’haver resolt al juliol de l’any passat –que ja vam estar en el Parlament parlant amb 

tots els grups i fins i tot vam parlar amb el President-, perquè es deixés una porta oberta per a 

que una EMD es pogués convertir en municipi, sobretot en el cas de Valldoreix donada la 

quantia d’habitants que té, que en té 8.000, la llei, pel salt d’habitants, la llei espanyola diu que 

es pot constituir en municipi a partir de 5.000 habitants, en canvi la llei que hi ha a Catalunya 

són 10.000 i va ser això que vam dir que no estàvem d’acord. A part d’altres consideracions, 

distància entre nuclis habitats, etc. Per tant, què és el que pretenem? Que primer es resolgui el 

problema de la llei i a partir d’aquí doncs començar a treballar. Si no es resolt la llei, de què ens 

servirà fer pedagogia explicant a la gent, si després resulta que el resultat que ens trobarem 

quedarà barrat per la llei? I estem a l’expectativa precisament de saber què passa amb 

Cerdanyola que són els que han començat tot això, quan saben que tenen aquest problema i 

saber com es desenvolupa, perquè allà si que és evident el posicionament de Bellaterra envers 

Cerdanyola, que ells volen ser municipi propi, i allà ha quedat claríssim, però clar, nosaltres 

primer hem de saber com podem tirar endavant amb això i sinó podem tirar endavant, de què 

ens serveix fer tot això. No podem votar a favor perquè entenem que fins que això no es 

resolgui estem, per molt bones intencions, i per molt que vulguem fer-ho, no podem per això. 

Gràcies. 
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VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Disculpeu, molt breu. Com que les mocions 

acostumen a ser aburrides i no pretenem aburrir als pocs que ens venen aquí a escoltar a 

vegades, hem intentat que aquesta moció que hem presentat no sigui massa extensa i sigui 

sintètica. Hi ha tres punts, per ser molt ràpid, posicionament que té l’Ajuntament de Sant Cugat 

envers a nosaltres, des del punt de vista de que per una banda, en el 2013 l’ajuntament en el 

ple aprova una moció de rebuig contra la llei estatal per abolir les EMD, o sigui que es posa al 

costat nostre, hi ha una persona que és l’interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat que potser 

si que fa una anàlisis molt subjectiva però que no deixa de ser una bona anàlisis econòmica, de 

com afecta a les arques de l’Ajuntament de Sant Cugat, el fet de tenir adossada l’EMD, de com 

l’EMD li està xupant recursos a l’Ajuntament de Sant Cugat, és una visió una mica brutal, però 

així és i entenem que no agradi, a nosaltres també ens va sobtar quan la vam llegir però és 

com és i en teoria és una persona que és solvent i és qui és, i per tercera part, o per tercer 

punt en discòrdia, hi ha les declaracions i no només del president sinó les declaracions o les 

notícies que van apareixent contínuament any si, any no, respecte de si serem o no un 

municipi. Personalment no m’he pronunciat ni em pronunciaré perquè no tenim les dades al 

respecte de si és viable o no. I precisament per això, i abans que la llei dictamini aquesta 

espasa de damocles, dictamini si al final les EMD’S acabaran desapareixent o no, és convenient 

que aquest debat deixi de tractar-se frívolament pels mitjans i l’ataquem directament i 

frontalment aquí a l’àrea de govern com, doncs mitjançant la sol·licitud d’un estudi de viabilitat 

econòmica i jurídica, a qui, doncs nosaltres sense haver-ho posat en la moció, entenem que la 

Diputació de Barcelona seria un ens suficientment solvent i imparcial per tirar endavant aquest 

estudi de viabilitat econòmica. Contestant a la senyora Susanna Casta, sobre el perquè un 

referèndum posterior, perquè aquest estudi de viabilitat econòmica diria com estan ara mateix 

les arques de l’Ajuntament de Sant Cugat envers a les de Valldoreix o a l’inversa, o si és viable 

en el model actual tirar endavant municipi, si ens cau aquesta espasa de damocles i ens 

obliguen a desaparèixer com a entitat menor. Per tant, que després el govern que hi hagi es 

preocupi de presentar un projecte alternatiu de viabilitat econòmica, entrant amb la possibilitat 

que s’obrin nous ingressos per a que es pugui finançar un govern municipal, això ja seria 

qüestió que cada partit s’anés pronunciant... 

 

VOCAL SR. BERNAT GISBERT RIBA: Ferran, si us plau, hauríem d’anar acabant. Gràcies. 

 

VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: ....ja acabo, ja acabo, s’anés pronunciant 

cada partit al respecte de com podria, però d’entrada el model actual hauria d’estar clar de com 

quedaria en el cas de que haguéssim de prendre una decisió ràpida. Gràcies. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 

Abstencions: 1 (Cs) 

 

La moció no s’aprova. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Ara tenim dues mocions que les hem de votar 

per saber si acceptem que es presentin o no.  

 

F) MOCIÓ D’URGÈNCIA DE LA CUP-PC I DE LA RESTA DE PARTITS DEL BLOC 

INDEPENDENTISTA DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE 

CATALUNYA. 

 

TORN DE VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA 

 

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

Vots en contra: 1 (Cs) 

Abstencions:  

 

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la 

següent  RESOLUCIÓ:  

 

“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades 

eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces 

parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una 

àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no 

subordinat. 

Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat 

català independent en forma de república. 

Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà, 

participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució 

catalana.  

Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per 

fer efectives aquestes declaracions. 

Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies 
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la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública. 

Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder 

constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat 

espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular 

del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la 

sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel 

poble en referèndum, entre altres sentències. 

Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés 

de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica 

que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació 

oberta, activa i integradora. 

Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els 

mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets 

fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, 

com els especificats en l’annex d’aquesta resolució. 

Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu 

el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda 

posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat 

internacional. 

 

Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals 

afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments 

bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica 

aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 

l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es 

garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i 

d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, 

mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge 

Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el 

futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei 

24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 

l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en 

processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars 

en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el 
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desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars 

afectades. 

Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives 

que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del 

reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per 

a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats 

especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 

En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a 

l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), 

a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per 

raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de 

Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es 

pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics. 

D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme 

nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària. 

4. Educació 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part 

de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat 

educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, 

avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els 

preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que 

corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català 

determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels 

conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha 

de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de 

les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi 

els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 

El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns 

articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que 

fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen 

del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la 

dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals 

com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans 

i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb 

aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de 
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seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats. 

6. Administracions locals 

Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes 

en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport 

necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 

de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de 

resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució 

espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels 

serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 

A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el 

futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions 

Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre 

de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel 

Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 

En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei 

17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 

Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern 

ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del 

deute en el conjunt de la despesa. 

Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments 

estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment) 

d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes 

d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris 

a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en 

finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital. 

Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat 

que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una 

revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i 

contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la 

màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. 

Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al 

pla de xoc social. 

Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el 
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futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris. 

Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables 

de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels 

interessos amb finalitats socials.” 

 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de 

Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de 

plantejaments amb la cambra catalana.  

 

Per aquest motiu el grup municipal de CiU, proposa al ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’EMD de Valldoreix a la resolució 1/XI del 

Parlament de Catalunya.  

 

SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al 

president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) 

i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).  

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: En aquest cas com és una moció tipus, 

redactada per l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) de la qual formem part i 

també forma part l’equip de govern i degut a la solemnitat, ho sento molt, us aburriré una mica 

i la llegiré però entenc que és interessant el que es diu i és història. Llegeix la moció. 

 

VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: senyor Margineda i a tota la resta, perquè 

suposo que tots votareu que si, aquí llegeixo vàries coses perquè no me l’havia llegit, és 

interessant com a mínim, però veig que tots parleu d’una majoria àmplia, sobiranista en vots i 

escons, penso que hi ha un error, no se si teniu un problema amb les matemàtiques, però en el 

transcurs de tota la moció aquesta, o aquesta resolució que es va fer en el Parlament tot el rato 

parleu de massivament, majoria d’escon, etc. No se si us heu donat compte que no teniu la 

majoria del vot ciutadà. La meitat d’aquest país està en contra del que esteu fent vosaltres, el 

que esteu fent tots. Encara que si que és veritat que el vot sobiranista a la cambra del 

Parlament sou superiors, és veritat. Hi ha moltes més coses, però n’hi ha tantes, que sobre el 

referèndum, suposo que et referiràs a aquell que efectivament es va votar en el 2010 i que 



 
 

 
 

30 

el va votar menys del 50% de la població. Això també és algo a tenir en compte. A la fi penso 

que us apropieu de la voluntat d’un poble per seguir un camí que la meitat no hi està d’acord. 

És que no hi ha res més a dir amb tot això, lo altre, són els punts que heu estat fent, que 

actualment ja existeixen, es diu estat del benestar, estat de dret, que tot això ja existeix 

actualment, que amb la crisis ha quedat tocat tot una mica, efectivament, però bueno, suposo 

que en algun moment arribaran millors temps i les coses podran tornar com eren abans, o això 

espero. Després sobre el finançament, aquest país que vosaltres voleu, tindrà un finançament, i 

com ja hem vist a Grècia aquest finançament és zero si no entrem en un marc europeu o un 

marc internacional, i pel que veig la CUP, jo no sé Convergència, però la CUP no està en 

aquestes d’entrar en aquest marc internacional. I després penso que quan un país es declara 

com a país, no només fa falta que es declari ell com a país sinó que tota la resta, la comunitat 

internacional, et declari com a país i això penso que no passarà mai. Penso que els demés no 

ens acceptaran com a país mai, perquè tots els països del nostre entorn, com França, 

Angleterra, Italia, Polonia, Rusia, Alemanya, tots aquests països no estan per la independència 

de Catalunya, per molt que nosaltres ens pensem que som el melic del món, que no ho som. 

Gràcies. 

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Si, evidentment el meu vot serà favorable. No vull 

avorrir a la gent, evidentment tenim visions oposades senyora Casta, ens respectem lo suficient 

com per dir que si ens allarguéssim aquí lo suficient com per explicar-li, li explicaria el perquè hi 

ha tants i tants països que estan desitjosos de que Catalunya sigui independent, perquè així 

algú pugui pagar tot el deute extern que té Espanya i que com a mínim una part sàpiguen 

segur que la cobraran. I que els jubilats i jubilades del nostre país tindran com a mínim una 

possibilitat de poder cobrar alguna cosa el dia de demà, mentre que si ens quedem a Espanya 

segur serà que no. Gràcies. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 7 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES) 

Vots en contra: 1 (Cs) 

Abstencions: 1 (Vocal CiU-Actuem) Susana Herrada Cortés 

 

G) DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AMB MOTIU DELS ATEMPTATS DE PARIS. 
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TORN DE VOTACIÓ DE LA URGÈNCIA. 

 

 

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

Vots en contra:  

Abstencions:  

 

S’aprova per unanimitat. 

 

Com a equip de govern volem manifestar la nostra condemna i repulsa als atemptats perpetrats 

divendres passat a París i Beirut, així com el nostre absolut rebuig a qualsevol tipus de 

violència, ja sigui terrorista o de qualsevol altra naturalesa, atès que cap fet justifica la 

vulneració dels drets humans fonamentals per assolir interessos polítics, religiosos o de 

qualsevol altre tipus. 

  

Volem mostrar també la nostra solidaritat amb el poble francès i libanès, tenir un sentit record 

amb totes les víctimes d’aquest terrible acte de terror i amb les seves famílies, al costat de les 

quals ens posem per compartir el seu dolor. 

 

El govern de l’EMD de Valldoreix defensa uns valors basats en la resolució dels conflictes a 

través de la força de la paraula i l’argumentació, uns principis fonamentats en la solidesa de la 

democràcia. Així mateix, creiem que la relació entre iguals s’ha de construir sobre la base d’un 

esperit pacífic, de la capacitat de dialogar, d’escoltar i ser escoltats i basats en la defensa de la 

pau i el civisme per davant de tot. Estem alineats amb una sèrie de valors que van molt més 

enllà d’una religió o d’una altra. 

 

Aquest cop ha estat a la ciutat de Paris, però en els últims anys ja hem viscut barbaries 

semblants a Madrid, Londres, Nova York així com a molts altres llocs. Aquestes accions 

violentes i sense sentit, que han acabat amb la vida de centenars de persones i han destrossant 

la vida als seus familiars i amics, no tenen justificació possible. Cap tipus de violència està 

justificada, ni la verbal ni la física.  

 

L’EMD de Valldoreix té profundes arrels democràtiques i nosaltres com a representants 

d’aquesta institució les defensarem per damunt de qualsevol acte violent o amenaça, ja que 

som una civilització democràtica i pacifista. 

 

En aquest mateix sentit demanem als governs de tot el món i en primer lloc al govern 
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d’Espanya que no es fabriquin i venguin armes, que de manera directa o indirecta acaben en 

mans de gent sense valors ni escrúpols que les fan servir per segar la vida humana sense cap 

remordiment. Demanem igualment que les polítiques exteriors dels països no es basin en la 

generació de més conflictes i guerres sinó que prioritzin el foment dels drets humans i els valors 

democràtics i els drets fonamentals. 

 

Aquesta EMD seguirà fermament compromesa amb el seu posicionament d’estendre la mà als 

refugiats que fugen de la guerra a Síria i treballarem per promoure la seva integració social 

perquè així puguin viure en una societat on es garanteixin la convivència i sobretot el 

compliment dels drets humans. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: És una declaració institucional en motiu dels 

atemptats a Madrid.  

Llegeix la moció literalment. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, C’s) 

Vots en contra:  

Abstencions: 

 

En aquests moments s’absenta la senyora Susanna Casta Balcells. 

 

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

6.000 EUROS, DES DEL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2015 FINS AL 10 DE NOVEMBRE DE 

2015 

 

Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2015, s’estableix que es donarà 

compte al Ple dels Decrets de contractes la quantia dels quals sigui superior a 6.000 euros. 

 

Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions superiors a 

6.000 euros més IVA des del dia 10 de setembre de 2015 fins al dia 10 de novembre de 2015: 
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- Decret 627/2015, de data 21 de setembre de 2015, d’aprovació del plec de clàusules 

tècniques i administratives que regiran el contracte per la redacció del projecte executiu 

de reurbanització del Passeig del Nard, entre Avinguda Ramon Escayola i Avinguda 

Baixador, pel procediment negociat sense publicitat. 

 

- Decret 633/2015, de data 23 de setembre de 2015, d’aprovació del plec de clàusules 

administratives i tècniques pel contracte d’obres d’instal.lació de noves marquesines pel 

servei de transport urbà en autobús, que s’adjudicaran pel procediment negociat sense 

publicitat. 

 

- Decret 659/2015, de data 30 de setembre de 2015, de declarar deserta la licitació per la 

contractació del subministrament i instal.lació de polsadors d’incendi, sirenes i boques 

d’incendi a l’escola Jaume Ferran i Clua, i s’acorda tornar a convocar o convidar de nou 

un mínim de tres empreses. 

 

- Decret 660/2015, de data 30 de setembre de 2015, d’adjudicació del contracte menor de 

serveis per a la redacció del Projecte de millora de la Plaça Maria Sabater, a Vigum 

Project SLP, ple preu de 6.160 euros més IVA. 

 

- Decret 661/2015, de data 30 de setembre de 2015, d’adjudicació del contracte menor de 

serveis per a la redacció del Projecte d’urbanització provisional del terreny situat a la 

Rambla Jacint Verdaguer, cantonada amb passeig Ametller, a Vigum Project SLP, pel 

preu de 6.160 euros més IVA. 

 

- Decret 663/2015, de data 30 de setembre de 2015, d’adjudicació del contracte menor de 

serveis per a la redacció del Projecte d’adaptació de passos de vianants al passeig de 

Rubí, entre el passeig d’Olabarria i Rambla del Jardí, a LILLET LPL ARQUITECTES SLP, 

pel preu de 5.900 euros més IVA. 

 

 

- Decret 664/2015, de data 30 de setembre de 2015, d’adjudicació del contracte menor de 

serveis per a la redacció del Projecte de Reurbanització de la plaça dels Ocells, Plaça de 

les Olivers, Plaça Gassó i cruïlla Avinguda Joan Borràs amb Ramon Escayola, a LILLET 

LPL ARQUITECTES SLP, pel preu de 9.900 euros més IVA. 
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- Decret 665/2015, de data 30 de setembre de 2015, d’adjudicació del contracte menor de 

serveis per a la redacció del Projecte d’Urbanització del carrer Cogullada, entres el 

passeig de l’Esparver i el carrer Eivissa, a Punt Estudi Arquitectura SLP, pel preu de 6.500 

euros més IVA. 

 

- Decret 685/2015, de data 8 d’octubre de 2015, de resolució de mutu acord, del contracte 

de serveis de redacció de la transcripció a escala 1:1000 i de la modificació puntual del 

PGM a l’àmbit de Valldoreix, subscrit amb Baena Casamor Arquitectes BCQ SLP. 

 

- Decret 693/2015, de data 13 d’octubre de 2015, d’adjudicació del contracte menor 

d’obres de l’estesa de capa de rodament del pàrquing del carrer Castellot, rectificació de 

rasant del carrer de l’Església i reparació de paviment asfàltic al carrer Enamorats, a 

l’empresa ASFALTOS AUGUSTA, SL, pel preu de 18.238’36 euros més IVA. 

 

- Decret 696/2015, de data 13 d’octubre de 2015, d’adjudicació del contracte per 

procediment negociat sense publicitat, per la redacció del projecte de reurbanització del 

passeig del Nard, entre avinguda Baixador i l’Avinguda Ramon Escayola a BAENA 

CASAMOR ARQUITECTES BCQ SLP, pel preu de 24.169’75 euros més IVA. 

 

- Decret 698/2015, de data 14 d’octubre de 2015, d’adjudicació del contracte per 

procediment negociat sense publicitat, de les obres de subministrament i instal.lació de 

noves marquesines per al servei de transport urbà en autobús, pel preu de 52.698’24 

euros més IVA. 

 

- Decret 699/2015, de data 14 d’octubre de 2015, d’ampliació del contracte menor de 

l’obra de gunitat amb formigó projectat dels murs de gavions de l’accés de l’Escola 

Bressol de Valdoreix, adjudicat a Saira del Vallès, S.L, en 10.797’76 euros més IVA, la 

qual cosa suposa que el cost total de l’obra sigui de 23.097’76 més IVA. 

 

- Decret 704/2015, de data 16 d’octubre de 2015, d’anul.lació del tràmit de presentació de 

pliques del concurs ordinari pel procediment obert, subjecta a regulació harmonitzada, 

per l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis públics de l’EMD de 

Valldoreix, i obrir novament el tràmit de presentació d’ofertes incorporant documentació 

complementària presentada per l’empresa Clece, S.A. 
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- Decret 712/2015, de data 20 d’octubre de 2015, d’adjudicació del contracte menor 

d’obres consistent en adequació de les instal.lacions elèctriques per donar servei al 

Mercadet no sedentari, a l’empresa Instavi Palleja, S.L pel preu de 7.231’41 euros mes 

IVA. 

 

- Decret 714/2015, de data 20 d’octubre de 2015, d’adjudicació del contracte menor de 

subministrament i instal·lació de polsadors d’incendi, sirenes i boques d’incendi 

equipades a l’escola Ferran i Clua, a Gallex protección contra incendios, S.L, pel preu de 

25.094’03 euros més IVA. 

 

- Decret 723/2015, de data 23 d’octubre de 2015, d’aprovació del plec de clàusules 

administratives i tècniques que regiran el contracte de construcció de la xarxa de 

sanejament de la Masia de Can Monmany, els quals adjudicaran per procediment 

negociat sense publicitat. 

 

- Decret 726/2015, de data 27 d’octubre de 2015, d’aprovació del plec de clàusules 

administratives i tècniques per la renovació del paviment de voreres dels carrers: passeig 

de Rubí, entre avinguda Alcalde Ramon Escayola i rambla del Jardí, passeig del Nard, 

carrer de l’Església, Avinguda Bilbao, davant del parc de Sant Cebrià i passeig Olabarria, 

pel procediment negociat sense publicitat.  

 

- Decret 754/15, de data 2 de novembre de 2015, d’adjudicació de les obres de reparació 

de calçades de la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, des del número 143 a 139 i a 

l’avinguda de Joan Borras entre l’Avinguda Alcalde Ramon Escayola i passeig del Nard, a 

l’empresa Alfaltos Barcino SL, pel preu de 19.431,24€ més IVA. 

 

- Decret 758/15, de data 4 de novembre de 2015, d’adjudicació de les obres de renovació 

del paviment de voreres dels carrers: passeig de Rubí, entre l’Avinguda Alcalde Escayola i 

Rambla del Jardí; passeig del Nard, davant del número 14; carrer de l’Església; av. de 

Bilbao, davant del parc de Sant Cebrià i passeig Olabarría, davant del parc de Sant 

Cebrià de Valldoreix a l’empresa Construcciones Fertres, SL, pel preu de 43.766,34€ més 

IVA. 
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- Decret 776/15, de 9 de novembre de 2015, d’adjudicació del contracte de 

subministrament d’un radar amb aforament de dades (velocitats i número de vehicles) i 

dos radars dissuasius de lectura de velocitat de pas a l’empresa Proseñal, pel preu de 

8.260,00 més IVA. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Presenta el punt el senyor Gavaldà. Llegeix la 

proposta d’acord. 

 

S’incorpora la senyora Susanna Casta Balcells. 

 

4.- POSAR EN CONEIXEMENT DEL PLE L’INFORME DEL PRESIDENT SOBRE LA 

IMPOSSIBILITAT DE COBRIR LA PLAÇA DE TRESORERIA AMB UN FUNCIONARI 

D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL; I 

SOL.LICITAR A LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA SI POT NOMENAR UN FUNCIONARI 

PER EXERCIR AQUESTA FUNCIÓ DE TRESORERIA. 

 

Atès que l’article 3 del Reial Decret-llei 10/2015, de 11 de setembre, modifica l’apartat 2 de 

l’article 92 bis de la llei 7/1985, de Bases del Règim Local. 

 

Atès que fins el 31 de desembre de 2016, s’ha de tenir en compte la disposició transitòria 

sèptima de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l’Administració Local, en la seva redacció donada per la disposició final segona de la Llei 

18/2015, de 9 de juliol, per la que modifica la Llei 37/2007, sobre reutilització de la informació 

del sector públic, estableix que quan el lloc de tresorer no pugui ser desenvolupat per un 

funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, es podrà efectuar un 

nomenament accidental d’un funcionari de carrera de la Diputació Provincial o entitat equivalent 

de la Comunitat Autònoma unipersonal que assumeixi aquestes funcions. I quan quedi acreditat 

que això no resulta possible, per funcionaris de carrera que prestin serveis en la Corporació 

Local. 

Atesa els criteris per l’aplicació de la Modificació de l’article 92 bis de la llei 7/1985, publicats pel 

Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

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

 



 
 

 
 

37 

POSAR EN CONEIXEMENT del Ple l’informe del President sobre la impossibilitat de cobrir la 

plaça de tresoreria amb un funcionari d’administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

 

SOL.LICITAR assistència a  la Diputació de Barcelona perquè nomeni un funcionari per exercir 

aquesta funció de tresoreria. 

 

ACORDAR que si la resposta d’assistència a la Diputació es desfavorable, es nomenarà un 

funcionari de carrera de l’EMD de Valldoreix per exercir aquesta funció. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Aquest punt és perquè el Tresorer és un vocal, 

llavors la llei ens demana que sigui un funcionari de carrera i demanem a la Diputació de 

Barcelona que ens posi un funcionari. La Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la que modifica la Llei 

37/2007, sobre reutilització de la informació del sector públic, estableix que quan el lloc de 

tresorer no pugui ser desenvolupat per un funcionari d’administració local amb habilitació de 

caràcter nacional, es podrà efectuar un nomenament accidental d’un funcionari de carrera de la 

Diputació Provincial o entitat equivalent de la Comunitat Autònoma unipersonal que assumeixi 

aquestes funcions. Gràcies. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra:  

Abstencions: 1 (CUP-PC, Sr. Ferran Margineda) 

 

 

5.- MODIFICACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU DE LES CONDICIONS DE TREBALL PER 

AL PERSONAL LABORAL ANYS 2014-2017, MODIFICANT l’article 9, apartat 1 

regulador de les vacances; MODIFICANT l’article 10, apartat A) subapartat p) que 

regula els permisos per assumptes personals; i, INCORPORANT el subapartat q) de 

l’article 10, apartat A) de Permisos Retribuïts en relació als dies d’assumptes 

personals  per antiguitat i una Disposició Final Segona. 
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Vist el Reial Decret-llei 10/2015, de 11 de setembre, pel que es concedeixen crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en 

matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, estableix: 

 

Primer.- Modifica la lletra k) de l’article 48 de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, que queda 

redactada de la següent manera: 

 

Els funcionaris públics tindran els següents permisos: 

 

“k) Per assumptes particulars, sis dies a l’any.” 

 

Segon.- S’afegeix una nova disposició addicional dècim-quarta amb la següent redacció: 

 

“Permisos per assumptes particulars per antiguitat: 

 

Les Administracions públiques podran establir fins a dos dies addicionals de permís per 

assumptes particulars al complir el sisè trienni, incrementant-se com a màxim, en un dia 

addicional per cada trienni complert a partir de l’octau.” 

 

Tercer.- S’afegeix una nova disposició dècim-cinquena, amb la següent redacció: 

 

“ Dies addicionals per vacances per antiguitat 

 

Cada Administració Pública podrà establir fins un màxim de quatre dies addicionals de vacances 

en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics.” 

 

Atès que l’article 5è del Conveni Col·lectiu de Valldoreix  estableix que en tot allò que no estigui 

en la regulació del present Conveni s’estarà al que disposen les lleis reguladores de la funció 

pública local. Per tant, és d’aplicació al personal laboral les lleis reguladores de la funció pública 

local. 

 

Atès que la Mesa General de Negociació del Conveni Col·lectiu del Personal Laboral, en data 13 

d’octubre de 2015, va acordar proposar al Ple de la Junta de Veïns la modificació del Conveni 

Col·lectiu de les condicions de treball per al personal laboral de l’EMD de Valldoreix, per 

introduir els dies de permisos per assumptes personals per antiguitat i els dies addicionals per 

vacances per antiguitat. 
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Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

MODIFICAR l’article 9 apartat 1), l’article 10 apartat A) subapartat p) i 

INCORPORACIÓ del subapartat q) del mateix article 10 apartat A) del Conveni 

Col·lectiu de les condicions de treball per al personal laboral de l’EMD de Valldoreix Anys 2014-

2017 , els quals queden redactats de la següent manera: 

 

- Article 9 apartat 1)  

 

Tot el personal té dret a unes vacances retribuïdes d’una durada de 22 dies hàbils anuals 

per cada any de servei actiu, o la part proporcional que correspongui quan el temps de 

treball efectiu sigui inferior a l’any, així com en els casos de reducció de jornada o 

jornada parcial. A aquests efectes, els dissabtes es consideraran inhàbils. 

 

El personal a partir que compleixi els 15 anys de servei, tindrà dret a les següents 

vacances retribuïdes: 

 

Es tindrà dret a 23 dies de vacances a l’any quan es tinguin 15 anys de servei. 

Es tindrà dret a 24 dies de vacances a l’any quan es tinguin 20 anys de servei. 

Es tindrà dret a 25 dies de vacances a l’any quan es tinguin 25 anys de servei. 

Es tindrà dret a 26 dies de vacances a l’any quan es tinguin 30 anys de servei. 

 
 

- Article 10, apartat A), subapartat p) 

 

Permís per assumptes personals de què pot disposar el personal inclòs dins l’àmbit 

d’aplicació del present Conveni, és de 6 dies per cada any complert de servei, o la part 

proporcional que correspongui quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l’any, així 

com en els casos de reducció de jornada o jornada parcial, en aquests supòsits el càlcul 

de la equivalència del gaudi d’aquest permís s’haurà de computar en hores i no en 

jornades. 

 

Aquest permís de 6 dies es pot gaudir en jornades complertes o bé en hores. 

 

La concessió d’aquest permís, que no requereix justificació, queda subjecte a les 

necessitats del servei en tot moment. El període de gaudiment de permís per assumptes 
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personals és el comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre del mateix any (article 48. 

K EBEP). 

 

- Article 10, apartat A), subapartat q).  

 

Permís per assumptes personals per antiguitat de què pot disposar el personal 

inclòs dins l’àmbit d’aplicació del present Conveni, és de dos dies addicionals de permís 

per assumptes personals al complir el sisè trienni, incrementant-se, en un dia addicional 

per cada trienni complert a partir del vuitè. 

 

 

SEGON.- Incorporació d’una DISPOSICIÓ FINAL SEGONA amb el següent redactat:   

 

L’entrada en vigor dels dies de vacances per antiguitat i d’assumptes personals per antiguitat 

s’estableix amb efectes del dia 19 de novembre de 2015, data d’aprovació de les mateixes pel 

Ple la Junta de Veïns. Excepcionalment, pels dies corresponents a l’any 2015 es pondran gaudir 

fins el 31 de març de 2016. 
 

 

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

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

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

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Si els sembla faré exposició conjunta del punt 5 i 

punt 6 perquè són exactament el mateix, però un és corresponent al personal laboral d’aquesta 

casa i l’altre al personal funcionari. El conveni col·lectiu de treballadors d’aquesta casa diu que 

el que no estigui reflexat en aquest conveni, s’estarà a tot el que disposen les lleis reguladores 

de la funció pública local i en la mesa de negociació que vam tenir el 13 d’octubre es va acordar 

introduir els dies de permisos per assumptes propis, per vacances, i per tots els que sigui per 

vacances per antiguitat. Llegeix la proposta. 

 

VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Comentar en aquest cas que ens complau que 

el govern de l’EMD sigui sensible als drets dels treballadors de la casa, comentar també que, i 

també ho hem comentat als representants dels treballadors al respecte d’aquesta moció, i 
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ens han confirmat que és tot correcte i que és un pas necessari que calia fer i per tant votarem 

a favor.  

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO:  És el que té tindre un altre vocal que és sindicalista 

com tu, i si parla abans, doncs......És conegut que la funció pública va bastant per endavant 

que la resta de relacions laborals de les empreses privades, i sempre obren camí. Jo només 

me’n puc alegrar d’això, però m’agradaria que d’alguna manera trobéssim aquell mecanisme – i 

és una cosa que la senyora Secretària segur que ens pot dir en algun moment si es pot o no es 

pot i no serà ara-, però que busquéssim aquell mecanisme per potenciar aquestes bones 

pràctiques empresarials que milloren les condicions que d’alguna manera venen donades per 

l’Estatut dels treballadors o per conveni col·lectiu d’aplicació en el sector concret i que això 

d’alguna manera servís com a puntuació a l’hora de triar aquelles empreses que treballen per a 

l’EMD. És a dir ja que nosaltres necessitem dels serveis i dels bens d’empreses privades, estaria 

molt be que fóssim capaços d’establir aquells mecanismes que en els plecs de condicions això 

comptabilitzés d’alguna manera. Quan acabem aquest tipus de concursos, al final, que tothom 

compleix bastant amb els plecs, que no siguis “latiguero” ni tinguis esclaus per a tu i que 

compleixis amb les mínimes normes i regles establertes, al final sempre ens quedem el que 

presenta el preu més baix, evidentment. Llavors veure de quina manera es pot introduir aquest 

tipus de clàusules socials –podriem dir-ne-, que eixemplessin aquestes bones condicions de 

treball que a la funció pública hi ha i que estaria molt bé que la funció privada adoptés. Gràcies. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, C’s) 

Vots en contra:  

Abstencions: 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

 

6.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS DE TREBALL PER 

AL PERSONAL FUNCIONARI ANYS 2014-2017, MODIFICANT l’article 9, apartat 1 

regulador de les vacances; MODIFICANT l’article 10, apartat A) subapartat p) que 

regula els permisos per assumptes personals; i, INCORPORANT el subapartat q) de 

l’article 10, apartat A) de Permisos Retribuïts en relació als dies 
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d’assumptes personals  per antiguitat i una Disposició Final Segona. 

 

 

Vist el Reial Decret-llei 10/2015, de 11 de setembre, pel que es concedeixen crèdits 

extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres mesures en 

matèria d’ocupació pública i d’estímul a l’economia, estableix: 

 

Primer.- Modifica la lletra k) de l’article 48 de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, que queda 

redactada de la següent manera: 

 

Els funcionaris públics tindran els següents permisos: 

 

“k) Per assumptes particulars, sis dies a l’any.” 

 

Segon.- S’afegeix una nova disposició addicional dècim-quarta amb la següent redacció: 

 

“Permisos per assumptes particulars per antiguitat: 

 

Les Administracions públiques podran establir fins a dos dies addicionals de permís per 

assumptes particulars al complir el sisè trienni, incrementant-se com a màxim, en un dia 

addicional per cada trienni complert a partir de l’octau.” 

 

Tercer.- S’afegeix una nova disposició dècim-cinquena, amb la següent redacció: 

 

“ Dies addicionals per vacances per antiguitat 

 

Cada Administració Pública podrà establir fins un màxim de quatre dies addicionals de vacances 

en funció del temps de serveis prestats pels funcionaris públics.” 

 

Atès que l’article 5è de l’Acord Regulador de les Condicions de Treball per al personal funcionari 

de l’EMD de Valldoreix  estableix que en tot allò que no estigui en la regulació del present Acord 

s’estarà al que disposen les lleis reguladores de la funció pública local. 

 

Atès que la Mesa General de Negociació de l’Acord regulador de les Condicions de Treball del 

Personal Funcionari en data 13 d’octubre de 2015, va acordar proposar al Ple de la Junta de 

Veïns la modificació de l’Acord Regulador de les condicions de treball per la personal funcionari 

de l’EMD de Valldoreix, per introduir els dies de permisos per assumptes personals per 
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antiguitat i els dies addicionals per vacances per antiguitat. 

 

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

 

PRIMER.- MODIFICAR l’article 9 apartat 1), l’article 10 apartat A) subapartat p) i 

INCORPORACIÓ del subapartat q) del mateix article 10 apartat A) de l’Acord 

Regulador de les condicions de treball per al personal funcionari  de l’EMD de Valldoreix Anys 

2014-2017 , els quals queden redactats de la següent manera: 

 

- Article 9 apartat 1)  

 

Tot el personal té dret a unes vacances retribuïdes d’una durada de 22 dies hàbils anuals 

per cada any de servei actiu, o la part proporcional que correspongui quan el temps de 

treball efectiu sigui inferior a l’any, així com en els casos de reducció de jornada o 

jornada parcial. A aquests efectes, els dissabtes es consideraran inhàbils. 

 

El personal a partir que compleixi els 15 anys de servei, tindrà dret a les següents 

vacances retribuïdes: 

 

Es tindrà dret a 23 dies de vacances a l’any quan es tinguin 15 anys de servei. 

Es tindrà dret a 24 dies de vacances a l’any quan es tinguin 20 anys de servei. 

Es tindrà dret a 25 dies de vacances a l’any quan es tinguin 25 anys de servei. 

Es tindrà dret a 26 dies de vacances a l’any quan es tinguin 30 anys de servei. 

 
 

- Article 10, apartat A), subapartat p) 

 

Permís per assumptes personals de què pot disposar el personal inclòs dins l’àmbit 

d’aplicació del present Acord, és de 6 dies per cada any complert de servei, o la part 

proporcional que correspongui quan el temps de treball efectiu sigui inferior a l’any, així 

com en els casos de reducció de jornada o jornada parcial, en aquests supòsits el càlcul 

de la equivalència del gaudi d’aquest permís s’haurà de computar en hores i no en 

jornades. 

 

Aquest permís de 6 dies es pot gaudir en jornades complertes o bé en hores. 

 

La concessió d’aquest permís, que no requereix justificació, queda subjecte a les 

necessitats del servei en tot moment. El període de gaudiment de permís per 
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assumptes personals és el comprès entre l’1 de gener al 31 de desembre del mateix any 

(article 48. K EBEP). 

 

- Article 10, apartat A), subapartat q).  

 

Permís per assumptes personals per antiguitat de què pot disposar el personal 

inclòs dins l’àmbit d’aplicació del present Acord, és de dos dies addicionals de permís per 

assumptes personals al complir el sisè trienni, incrementant-se, en un dia addicional per 

cada trienni complert a partir del vuitè. 

 

SEGON.- Incorporació d’una DISPOSICIÓ FINAL SEGONA amb el següent redactat:   

 

L’entrada en vigor dels dies de vacances per antiguitat i d’assumptes personals per antiguitat 

s’estableix amb efectes del dia 19 de novembre de 2015, data d’aprovació de les mateixes pel 

Ple la Junta de Veïns. Excepcionalment, pels dies corresponents a l’any 2015 es pondran gaudir 

fins el 31 de març de 2016. 
 

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

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

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

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, C’s) 

Vots en contra:  

Abstencions: 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

7. MODIFICACIÓ DELS FITXERS AUTOMATITZATS QUE CONTENEN DADES DE 

CARACTER PERSONAL DE L’ÀREA DE CULTURA I CREACIÓ DELS FITXERS 

AUTOMATITZATS QUE CONTENEN DADES DE CARACTER PERSONAL DE L’ÀREA DE 

COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA. 

 

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 
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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 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 dels fitxers automatitzats. 

 

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 automatitzat. 

 

Atès que l’EMD de Valldoreix va donar compliment a aquesta obligació per acord plenari ordinari 

de la Junta de Portaveus de 28 de gener de 2010, aprovant el Reglament dels fitxers 

automatitzats que contenen dades de caràcter personal. 

 

Vist l’informe de la Tècnica de Cultura de l’EMD de Valldoreix de 4 d’agost de 2015. 

 

Vist l’informe del tècnic de Comunicació de l’EMD de Valldoreix de 11 de novembre de 2015. 

 

De conformitat amb l’article 20 de la LOPD i l’art. 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 

de les bases de règim local, 

 

Proposo al ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- Modificar els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal de l’Àrea 

de Cultura, els quals queden de la següent forma: 

 

Fitxers que contenen dades de Valldoreix EMD: 

 

a) Fitxer de Gestió dels usuaris dels serveis de la Biblioteca: 

 Nom del fitxer: Fitxer de gestió dels usuaris dels serveis de la Biblioteca. 

 Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat del fitxer és la gestió de l’activitat de la Biblioteca 

Vall d’Or de Valldoreix. 

 

 Els usos del fitxer són els derivats de la gestió dels usuaris de la Biblioteca incloent el servei de 

préstec i ús dels terminals d’accés a Internet. 
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 Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: Els usuaris i els seus 

representants legals. 

 

 Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: La forma de recollir les dades per 

part de l’Entitat serà mitjançant formularis, tan en suport paper com en suport digital. 

 

 Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal: 

a) DNI/NIF. 

b) Nom i Cognom. 

c) Direcció postal i/o electrònica. 

d) Telèfon/Fax. 

e) Imatge. 

f) Número de registre personal. 

g) Signatura. 

h) Edat. 

i) Sexe. 

j) Data i lloc de naixement. 

k) Llengua maternal/paterna. 

l) Dades acadèmiques. 

m) Dades professionals. 

 

 

 Cessions de dades de caràcter personal i, si escau, transferències de dades a països tercers: No 

es preveu la cessió ni la transferència a països tercers de les dades de caràcter personal. 

 

 Òrgan responsable del fitxer: 

 

Domicili social del L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.  

  

Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185  

08197 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  

CIF: P0800003F 

 

 Òrgan de l'administració davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Els drets dels afectats es poden exercir davant el mateix òrgan 
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responsable del fitxer. 

 

 Nivell de mesures de seguretat: Nivell bàsic.  

 

b) Fitxer de Gestió dels usuaris dels serveis de Cultura: 

 Nom del fitxer: Fitxer de gestió dels usuaris dels serveis de Cultura. 

 Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat del fitxer és la gestió dels serveis de cultura de 

Valldoreix EMD. 

 

 Els usos del fitxer són els derivats de la gestió de la gestió dels serveis de cultura. 

 

 Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: Els usuaris i els seus 

representants legals. 

 

 Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: La forma de recollir les dades per 

part de l’Entitat serà mitjançant formularis, tan en suport paper com en suport digital. 

 

 Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal: 

a) DNI/NIF. 

b) Nom i Cognom. 

c) Direcció postal i/o electrònica. 

d) Telèfon/Fax. 

e) Imatge. 

f) Número de registre personal. 

g) Signatura. 

h) Edat. 

i) Sexe. 

j) Data i lloc de naixement. 

k) Llengua maternal/paterna. 

l) Dades acadèmiques. 

m) Dades professionals. 

 

 Cessions de dades de caràcter personal i, si escau, transferències de dades a països tercers: No 

es preveu la cessió ni la transferència a països tercers de les dades de caràcter personal. 
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 Òrgan responsable del fitxer: 

 

Domicili social del L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.  

  

Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185  

08197 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  

CIF: P0800003F 

 

 Òrgan de l'administració davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Els drets dels afectats es poden exercir davant el mateix òrgan 

responsable del fitxer. 

 

 Nivell de mesures de seguretat: Nivell bàsic.  

 

c) Fitxer de Gestió d’usuaris de l’àrea de Joventut: 

 Nom del fitxer: Fitxer de gestió d’usuaris de l’àrea de joventut. 

 Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat del fitxer és la gestió dels serveis de joventut de 

Valldoreix EMD. 

 

 Els usos del fitxer són els derivats de la gestió de l’àrea de joventut. 

 

 Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: Els usuaris i els seus 

representants legals. 

 

 Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: La forma de recollir les dades per 

part de l’Entitat serà mitjançant formularis, tan en suport paper com en suport digital. 

 

 Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal: 

a) DNI/NIF. 

b) Nom i Cognom. 

c) Direcció postal i/o electrònica. 

d) Telèfon/Fax. 

e) Imatge. 

f) Número de registre personal. 

g) Signatura. 

h) Edat. 

i) Sexe. 
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j) Data i lloc de naixement. 

k) Llengua maternal/paterna. 

l) Dades acadèmiques. 

m) Dades professionals. 

 

 Cessions de dades de caràcter personal i, si escau, transferències de dades a països tercers: No 

es preveu la cessió ni la transferència a països tercers de les dades de caràcter personal. 

 

 Òrgan responsable del fitxer: 

 

Domicili social del L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.  

  

Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185  

08197 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona)  

CIF: P0800003F 

 

 Òrgan de l'administració davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, 

cancel·lació i oposició: Els drets dels afectats es poden exercir davant el mateix òrgan 

responsable del fitxer. 

 

Nivell de mesures de seguretat: Nivell bàsic. 

 

SEGON.- Aprovar la creació dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal 

de l’Àrea de Comunicació i Participació Ciutadana i les condicions d’ús per les quals es regulen, els 

quals queden de la següent forma: 

 

a) Fitxer de Gestió dels usuaris dels espais comunicatiu de l’EMD de Valldoreix: 

 

 Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat del fitxer és la gestió de l’activitat generada en 

espais comunicatiu de l’EMD de Valldoreix i en les xarxes socials. 

 

 Els usos del fitxer són els derivats de la gestió espais comunicatiu de l’EMD de Valldoreix i de les 

xarxes socials. 

 

 Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: Els usuaris i els seus 

representants legals. 

 

 Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: La forma de recollir les dades per part 

de l’Entitat serà mitjançant formularis web. 
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 Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal: 

DNI/NIF. 

Nom i Cognom. 

Correu electrònic 

Telèfon. 

Any de naixement 

Sexe 

 

 Cessions de dades de caràcter personal i, si escau, transferències de dades a països tercers: No es 

preveu la cessió ni la transferència a països tercers de les dades de caràcter personal. 

  

 Òrgan responsable del fitxer: 

  

Domicili social del L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.            

Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 

08197 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 

CIF: P0800003F 

  

 Òrgan de l'administració davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició: Els drets dels afectats es poden exercir davant el mateix òrgan responsable del fitxer. 

  

 Nivell de mesures de seguretat: Nivell bàsic. 

 

Condicions d’ús d’aquest fitxer 

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB – EMD DE VALLDOREIX 

 

0. AVÍS LEGAL 

 

El present Avís legal regula l'ús del servei del web www.valldoreix.cat propietat de l’EMD de 

Valldoreix amb domicili social Rambla  Mossèn Jacint Verdaguer, 185 amb CIF PO800003F i que posa a 

la disposició dels usuaris d'Internet. 

La utilització del lloc web atribueix la condició d'usuari del web (d'ara endavant, "usuari") i implica 

l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquesta Política 

de Privacitat des del moment mateix que l'usuari accedeix al web. 

En conseqüència, l'usuari ha de llegir atentament el present text en cadascuna de les ocasions en què es 

proposi consultar el web, ja que el seu contingut pot sofrir modificacions. 

En aquest sentit, l’EMD de Valldoreix es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense 

necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents 

disposicions d'accés i ús i, en general, de quants elements integrin el disseny i configuració del seu web. 

 

1. DEFINICIONS 

http://www.valldoreix.cat/
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Política de privacitat 

Termes o document que proporciona el propietari d’un portal web per explicar i determinar l’ús, les 

normes i les pràctiques de seguretat que realitza l’empresa per a garantir el manteniment de la 

integritat, confidencialitat i disponibilitat de la informació personal que recull dels seus usuaris, titulars 

de dades, a partir del lloc web.  

 

Portal  

El lloc web ubicada en el lloc d’Internet WWW.VALLDOREIX.CAT 

 

Usuari  

La persona, física o jurídica, que accedeix i utilitza el portal. 

 

2. SERVEI PRESTAT 

El servei prestat per l’EMD de Valldoreix és el de serveis públics propis de les administracions públiques. 

 

3. CONDICIONS D’ACCÉS AL WEB 

El web té com objectiu establir un canal d'informació i comunicació entre l’EMD de Valldoreix i els seus 

clients o interessats a través d'Internet. A més, a través del lloc web, l’EMD de Valldoreix sol•licita i 

recull dades de caràcter personal. 

 

CORREU DE COMUNICACIÓ 

L'usuari disposa d’un apartat mitjançant el qual pot sol•licitar informació: bústia, queixes, suggeriments. 

 

REGISTRE I AUTENTICACIÓ D’USUARIS 

No serà necessari el registre de l’usuari per accedir als continguts del lloc web. 

  

4. ÚS DEL WEB 

L'usuari es compromet a utilitzar el web de conformitat amb la llei 15/1999 de 13 de desembre, el RD 

1720/2007 de 21 de desembre, la Llei 34/2002 d'11 de juliol i altra normativa complementària, així com 

amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l'ordre públic. 

L'usuari també es compromet a no utilitzar la informació sobre activitats o serveis que l’EMD de 

Valldoreix posa a la seva disposició per desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral o a l'ordre 

públic i, en general, a fer un ús no conforme amb a les presents condicions generals. 

A aquest efecte, l'usuari s'abstindrà d'utilitzar qualsevol dels continguts amb finalitats o efectes il•lícits, 

prohibits en el present text, lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin 

danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització dels continguts, d'altres 

usuaris o de qualsevol usuari d'Internet (maquinari i programari). 

 

Els usuaris respondran dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’EMD de Valldoreix pugui sofrir, 

directa o indirectament, com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions 
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derivades de l'ús del lloc web i d'aquesta Política de Privacitat. 

 

En particular, i a títol merament indicatiu i no exhaustiu, l'usuari es compromet a no transmetre, 

difondre o posar a la disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, 

arxius de so i/o imatge, fotografies del web. 

 

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, la 

informació i els continguts que es recullen al lloc web estan protegits per la legislació espanyola de 

Propietat Intel·lectual, i no es permet la reproducció parcial o total del portal, ni el seu tractament 

informàtic, sense el permís previ i per escrit dels seus propietaris, és a dir, de l’EMD de Valldoreix. 

  

5. CONTINGUTS DEL WEB 

Els continguts del lloc web són posats a la disposició de l'usuari per l’EMD de Valldoreix com a informació 

pròpia o, si escau, de tercers. D'aquesta manera l’EMD de Valldoreix posarà els mitjans raonables a la 

seva disposició perquè els continguts inclosos al web siguin exactes i estiguin actualitzats. 

 

L'usuari es compromet a utilitzar els continguts posats a disposició al lloc web, entenent per aquests, 

sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, 

tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i 

codis font, de conformitat amb la llei, la present Política de Privacitat i altres avisos, reglaments d'ús i 

instruccions posats en el seu coneixement, així com amb la moral i els bons costums, generalment 

acceptats, i l'ordre públic. 

 

L'usuari es compromet a abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol 

altra forma de comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb 

l'autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès. 

 

No obstant això, l'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en 

el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre que sigui, única i exclusivament, 

per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seva utilització amb 

finalitats comercials, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació. 

  

6. ENLLAÇOS 

www.valldoreix.cat podrà incloure dins dels seus continguts enllaços amb llocs pertanyents i/o 

gestionats per tercers, disponibles a través d'Internet. 

El lloc web no assumeix cap responsabilitat derivada de l'existència d'enllaços de continguts externs a 

aquest lloc. Tals enllaços o esments tenen una finalitat que no impliquen el suport, l'aprovació, 

comercialització o relació alguna entre la pàgina i les persones o entitats titulars dels llocs on es trobin. 

Per tant, en aquests casos, l’EMD de Valldoreix no coneix els continguts i serveis dels enllaços i, per tant, 

no es fa responsable dels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error 

o inutilitat dels continguts i/o serveis dels enllaços ni per qualsevol altre dany. 

http://www.valldoreix.cat/


 
 

 
 

53 

  

7. PROTECCIÓ DE DADES 

A l'efecte del que es disposa en la normativa vigent sobre Protecció de Dades de caràcter personal, 

l’EMD de Valldoreix informa a l'usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter 

personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat dels quals és la gestió de la 

relació amb els ciutadans per tal de poder donar resposta a les seves sol•licituds.  

En qualsevol moment els usuaris d’aquest portal podran exercir els drets reconeguts a la normativa de 

protecció de dades i, en particular, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició (drets ARCO), 

així com el dret a revocar el consentiment prestat per a la cessió de les seves dades personals. 

Aquests drets poden ser exercits per l'usuari o pel seu representant de les següents formes: 

 Sol·licitud escrita i signada presencialment a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). 

 Adreça: Avinguda Mn. Jacint Verdaguer, 185. 08198. Valldoreix.  

Ajuntament de Mataró 

 

o A través dels formularis web aatec web. 

o Sol·licitud del dret d'accés a dades personals 

o Sol·licitud del dret de rectificació de dades personals 

o Sol·licitud del dret de cancel·lació de dades personals 

o Sol·licitud del dret d'oposició de dades personals 

 

L’accés a les dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte, així mateix, a una 

obligació de secret, i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com el Reial Decret 

1720/2007 en el seu desenvolupament. 

En el cas de produir-se alguna modificació de les seves dades, el sota signant es compromet a 

comunicar-ho per escrit amb la finalitat de mantenir les dades actualitzades, segons l’article 4 de la Llei 

Orgànica 15/1999. 

Així mateix, tal consentiment no s’estén a la cessió de dades, excepte que aquesta cessió sigui 

imprescindible per a l’efectiva prestació del servei. 

  

8. TRANSACCIONS SEGURES 

Les comunicacions de dades de caràcter personal a l’EMD de Valldoreix mitjançant l'oficina virtual 

d'atenció ciutadana es produeixen sempre dins d’un entorn segur, de forma que se’n garanteix el 

xifratge i la integritat. 

 

9. XARXES SOCIALS 

Respecte als enllaços que www.valldoreix.cat estableix als perfils de l’EMD de Valldoreix a les xarxes 

socials de Facebook (www.facebook.com/Entitat-Municipal-Descentralitzada-de-Valldoreix-

316361038410669) i Twitter (@emdvalldoreix) us informem que l’EMD de Valldoreix és el prestador de 

serveis de Serveis de la Societat de la informació conforme l’article 10 de la LSSI, sent la informació 

subministrada en aquesta web extensible als esmentats perfils. 

 

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/Aciutadana/index.html
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/public/ovac/detallTramit.do?path=/ca/Ajuntament/Aciutadana/tramits/detall/dades_personals_dret_dacces_a_dades_personals.html#no-back-button
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/public/ovac/detallTramit.do?path=/ca/Ajuntament/Aciutadana/tramits/detall/dades_personals_dret_de_rectificacio_de_dades_personals#no-back-button
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/public/ovac/detallTramit.do?path=/ca/Ajuntament/Aciutadana/tramits/detall/dades_personals_dret_de_cancellacio_dades_personals#no-back-button
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/public/ovac/detallTramit.do?path=/ca/Ajuntament/Aciutadana/tramits/detall/dades_personals_dret_doposicio_sobre_dades_personals#no-back-button
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/public/ovac.do#no-back-button
https://serveisweb.mataro.cat/tramits/public/ovac.do#no-back-button
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L’EMD de Valldoreix no serà responsable de: 

• Les conseqüències derivades del mal ús dels continguts del lloc web duta a terme pels 

usuaris, inclosos els enllaços a les xarxes socials. 

• La veracitat o autenticitat de les dades subministrades pels usuaris al fer ús de les mencionades 

xarxes socials. L’EMD de Valldoreix no es fa responsable de les conseqüències que es puguin 

derivar de la introducció de dades falses o incorrectes. 

• En tot cas, és responsabilitat de l’usuari l’ús que faci de la xarxa social. 

  

L’EMD de Valldoreix no atorga cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de 

propietat intel·lectual o industrial, o sobre qualsevol altre dret relacionat amb el portal o el seu 

contingut. 

Hi ha alguns espais dins el web on l’usuari podrà participar, enviant imatges i/o continguts audiovisuals, 

acceptant les Condicions de Participació.  

  

11. MENORS D’EDAT 

El servei no va dirigit a menors d’edat i no en recopilem conscientment cap informació personal. Si ets 

menor de 18 anys, no utilitzis el servei i no ens proporcionis cap informació personal. Si descobrim que 

un menor ens ha proporcionat dades de caràcter personal, les eliminarem. 

 

12. RESPONSABILITAT 

L'usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que l’EMD de Valldoreix pugui sofrir com a 

conseqüència de l'incompliment de qualsevol de les obligacions; fet que queda sotmès per aquesta 

Política de Privacitat o per la llei.  

 

RESPONSABILITAT EN L'ACCÉS AL PORTAL 

L’EMD de Valldoreix no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l'usuari 

que portin causa d'errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la 

suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter 

previ. 

 

RESPONSABILITAT DE LA QUALITAT DEL SERVEI I CONTINGUTS 

L'accés al web no implica l'obligació per part de l’EMD de Valldoreix de controlar l'absència de virus, cucs 

o qualsevol altre element informàtic danyós. Correspon a l'usuari, en tot cas, la disponibilitat d'eines 

adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius. 

L’EMD de Valldoreix no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics, documents i/o 

fitxers dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei al portal. 

 

13. LEGISLACIÓ APLICABLE 

La present Política de Privacitat es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola. Per 

a la resolució de qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l'accés al lloc web, l'usuari i l’EMD de 

Valldoreix acorden sotmetre's expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb 

http://www.mataro.cat/web/portal/ca/Ajuntament/condicions_generals_participacio.html
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renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre. 

A les presents condicions se'ls aplicarà també la Llei 34/2002 d'11 de Juliol de Serveis de la Informació i 

Correu Electrònic. 

  

14. CONTACTE 

Si tinguéssiu qualsevol pregunta o comentari sobre aquesta Política de Privacitat, si us plau, poseu-vos 

en contacte amb nosaltres a bustia@valldoreix.cat 

  

b) Fitxer de Gestió dels usuaris dels espais de participació ciutadana l’EMD de Valldoreix: 

 

 Nom del fitxer: Fitxer de gestió dels usuaris dels espais de participació ciutadana de l’EMD de 

Valldoreix 

 

 Finalitat del fitxer i usos previstos: La finalitat del fitxer és la gestió de l’activitat generada en espais 

de participació ciutadana de l’EMD de Valldoreix. 

 

 Els usos del fitxer són els derivats de la gestió espais de participació ciutadana de l’EMD de Valldoreix. 

 

 Persones i col·lectius afectats o obligats a subministrar les dades: Els usuaris i els seus representants 

legals. 

 

 Procediment de recollida de les dades de caràcter personal: La forma de recollir les dades per part de 

l’Entitat serà mitjançant formularis, tan en suport paper com en suport digital. 

 

 Estructura bàsica del fitxer i descripció del tipus de dades de caràcter personal: 

DNI/NIF. 

Nom i Cognom. 

Correu electrònic: 

Adreça i lloc de residència: 

Telèfon: 

Any de naixement: 

Sexe: 

 

 Cessions de dades de caràcter personal i, si escau, transferències de dades a països tercers: No es 

preveu la cessió ni la transferència a països tercers de les dades de caràcter personal. 

 

 Òrgan responsable del fitxer: 

 

 Domicili social del L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix.       

            

Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185 

08197 - Sant Cugat del Vallès (Barcelona) 
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CIF: P0800003F 

  

 Òrgan de l'administració davant el qual es poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i 

oposició: Els drets dels afectats es poden exercir davant el mateix òrgan responsable del fitxer. 

 

 Nivell de mesures de seguretat: Nivell bàsic. 

 

Condicions d’ús d’aquest fitxer 

 

CONDICIONS GENERALS DE PARTICIPACIÓ 

 

Les informacions difoses al web són titularitat de l’EMD de Valldoreix, i també dels seus autors i tenen la 

consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions del Reial Decret 1/1996, del 12 

d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, i també se’ls apliquen els 

tractats internacionals subscrits en aquest àmbit. 

Els usuaris que aportin continguts, accepten les condicions generals de participació i les específiques que 

s’apliquin a cada acció concreta. 

 

CONTINGUTS 

 

Tot contingut generat pels ciutadans i/o usuaris, que s’inclogui de manera voluntària en les accions de 

participació que organitzi l’EMD de Valldoreix es regirà per les seves condicions específiques i comporta 

l’acceptació de les condicions que a continuació es detallen: 

 

AUTORIA O DISPOSICIÓ DE DRETS PER PUBLICAR I VISUALITZAR ELS CONTINGUTS 

Els ciutadans i/o usuaris que enviïn algun contingut, textos, imatges, vídeos o àudios, haurà de complir 

les següents condicions: 

 L’usuari i/o ciutadà ha de ser el propietari del contingut o bé ha de disposar dels drets 

d’explotació, i en conseqüència ha d’estar autoritzat per publicar-ho al Portal.  

 En cas que l’usuari no sigui autor del contingut, ha de disposar dels drets d’explotació, en 

conseqüència, haurà d’haver aconseguit el consentiment del seu autor.  

 No es pot vulnerar intel·lectual, industrial o qualsevol dret exclusiu que pertanyi a terceres 

persones. Per aquest motiu, no seran acceptats els arxius susceptibles de vulnerar la legislació 

vigent en matèria de propietat intel·lectual. 

 

CONDICIONS D’ACCEPTACIÓ DEL CONTINGUT 

Tot contingut haurà de respectar i complir els requisits que marqui la llei en vigor en el moment de 

l’enviament. En cap cas s’acceptaran continguts contraris a les normes de conducta, estil, als bons 

costums o a l’ordre públic. 

A títol merament enunciatiu, que no exhaustiu, les causes de no acceptació són: 

 Els continguts només podran mostrar instal·lacions municipals, edificis públics, 
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mobiliari urbà o infraestructures privades sempre que afectin o puguin afectar a l’àmbit 

municipal. 

 Els continguts no podran incloure la imatge de cap ciutadà o tercera persona, d’acord amb la Llei 

1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la 

pròpia imatge.  

 Els continguts no podran vulnerar cap dret fonamental de les persones que hi participin, ni que 

vulnerin el dret a la intimitat de les persones, ni que difamin o que hi hagi fets amb clara intenció 

manipuladora de la realitat.  

 Els continguts no podran atemptar contra grups o col·lectius.  

 No s’acceptarà cap contingut que pugui suposar una difamació o calúmnia per a cap persona, 

tant física com jurídica.  

 Els documents que incitin a la violència, que vulnerin la legislació vigent o que incitin a vulnerar-

la, no seran acceptats.  

 No s’acceptaran continguts que impliquin publicitat de cap marca, producte o entitat.  

 Amb caràcter general, per poder fer ús d’aquests serveis els menors d’edat hauran d’obtenir el 

permís dels seus pares, tutors o representants legals que seran responsables de tots els actes 

realitzats pels menors a càrrec seu. 

 

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL 

En quant als drets de propietat intel·lectual, el fet d’enviar els continguts a l’EMD de Valldoreix per la 

seva posterior publicació comporta l’acceptació i el consentiment de l’usuari: 

 L’usuari en el moment de l’enviament dels continguts objecte de la participació, autoritza a l’EMD 

de Valldoreix a la seva inclusió en els seus portals, programes de ràdio o televisió o en llocs 

específics de les xarxes socials en què l’EMD de Valldoreix tingui presència.  

 De manera expressa, s’autoritza la reproducció, distribució, transformació, comunicació pública i 

posada a disposició d’aquests continguts en tot tipus de suports i mitjançant la utilització de 

qualsevol procediment de reproducció tècnica o sistema d’explotació.  

 L’EMD de Valldoreix podrà fer ús il·limitat dels continguts rebuts i emetre’ls en els formats que 

estimi més adients.  

 L’EMD de Valldoreix podrà utilitzar els continguts per a la promoció dels serveis dels canals de 

ràdio o televisió, així com d’altres plataformes on tingui presència.  

 En cap cas s’utilitzaran els continguts rebuts per promocionar productes i/o marques alienes a 

l’EMD de Valldoreix.  

 L’EMD de Valldoreix no exigeix exclusivitat en l’explotació dels drets esmentats en els punts 

anteriors.  

 L’EMD de Valldoreix podrà modificar els continguts rebuts i acceptats.  

 Els drets d’explotació dels continguts enviats no tindran limitació territorial ni temporal.  

 La cessió de drets de propietat intel·lectual dels continguts enviats pels usuaris serà gratuïta. 

 

MECANISME PER INDICAR VULNERACIÓ DE DRETS 
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En el cas que els administradors dels portals tinguin coneixement que s’ha vulnerat algun dret de 

propietat intel·lectual sobre continguts publicats, es reserven el dret de retirar-los de manera cautelar. 

L’EMD de Valldoreix farà tots els esforços possibles per respectar els drets de propietat intel•lectual i 

industrial que pertanyin als seus autors i creadors, i impulsarà el seu respecte per als usuaris dels seus 

serveis. En cas que un dels seus usuaris vulneri algun precepte dels que es determinen en aquestes 

condicions, l’EMD de Valldoreix no assumirà les responsabilitats que se’n puguin derivar. 

D’acord amb les condicions del servei i quan l’EMD de Valldoreix ho cregui oportú, de manera 

discrecional i sense necessitat de previ avís, l’EMD de Valldoreix es reserva el dret de deshabilitar els 

comptes dels usuaris que infringeixin els drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers. 

En el cas que un usuari tingui coneixement que el servei està vulnerant algun dret seu, podrà avisar la 

redacció del portal sobre la incidència detectada a través del Servei d’Atenció Ciutadana. 

Per tal de procedir a una adequada valoració dels fets, s’hauran de facilitar: 

- Dades personals de la persona que considera que s’ha vulnerat un dret. 

- Explicació completa de l’activitat que l’usuari creu il·lícita. 

- A més, s’haurà de contrastar: 

- Que la informació de denúncia sigui exacta i veraç. 

- Que realment sigui la persona legitimada per presentar la reclamació. 

- Si l’EMD de Valldoreix retira el contingut i posteriorment es demostra que la denúncia era falsa o 

inexacta, l’Ajuntament no serà responsable de les conseqüències que se’n puguin derivar. 

Per a més informació els usuaris poden contactar amb el Servei d’Atenció Ciutadana de l’EMD de 

Valldoreix. 

  

TERCER.- Aprovar la creació de models de documents relacionats amb els fitxers automatitzats 

que contenen dades de caràcter personal de l’EMD de Valldoreix, que s’annexen al present acord: 

 

- Model dret d’accés 

- Model dret rectificació 

- Model dret cancel·lació 

- Document de cessió de dades 

- Contracte de tractament de dades  

- Prestadors de serveis sense accés a dades 

- Condicions d’accés al servei d’internet 

 

QUART.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la disposició de creació, 

modificació i supressió de fitxers automatitzats, així com els annexos que l’acompanyen, 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. 
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CINQUE.- Inscriure en el Registre general de protecció de dades de l’Agència Catalana de 

Protecció de Dades, la creació, modificació i supressió dels fitxers del present acord. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ: Llegeix seguidament la proposta d’acord. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, C’s) 

Vots en contra:  

Abstencions: 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

8.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA 738/15, DE 29 D’OCTUBRE DE 2015, 

PEL QUE ES DÓNA DE BAIXA DE L’INVENTARI GENERAL DE BÉNS I DRETS DE L’EMD 

UNA MAQUINA ESCOMBRADORA. 

 

Vist el següent Decret núm. 738/15 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 29 d’octubre 

de 2015: 

 

“Vist que en data 5 de de setembre de 2005 es va una maquina dúmper- escombradora de la 

casa Piquersa model 2500-AC per un import de 45.800€ IVA inclòs. 

 

Vist que l’esmentat vehicle es troba inclòs en l’epígraf 3.3. “Mobles – equips informàtics. 

Vehicles – maquinària. Instal·lacions i utillatge. Altres béns mobles. Secció primera. Vehicles i 

maquinària” de l’Inventari General de Béns i Drets de l’EMD. 

 

Vist l’Informe del Cap del serveis urbans de l’EMD de Valldoreix, de data 18 de setembre de 

2015 i número de registre 186/15, en el qual es constata que la maquina esta espatllada i que 

el cost la reparació és superior al valor actual de la maquina. Per la qual cosa, es recomana que 

no es repari i que la seva destinació sigui el desballestament per a ferralla. 
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Atès que de conformitat amb el que estableix l’article 106 del Reglament de Patrimoni dels Ens 

Locals, aprovat per Decret 336/1998, de 17 d’octubre, aquesta maquina, donada la seva 

naturalesa, es classifica en l’epígraf 1.2.c) com a bé de domini públic, servei públic, bé moble, 

dins l’Inventari de Béns Municipal, donat que es tracta d’un bé afectat a un servei públic. 

 

Vist el que disposen, els articles 79 a 83 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases 

de Règim Local; l’article 222 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 

Text Refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya.  

 

En ús de les facultats que legalment em confereix la Legislació vigent, RESOLC: 

PRIMER.- DESAFECTAR la maquina dúmper- escombradora de la casa Piquersa model 2500-

AC, de l’ús públic al servei dels Serveis Tècnics. 

 

SEGON.- DONAR DE BAIXA la maquina dúmper- escombradora de la casa Piquersa model 

2500-AC de l’Inventari General de béns i drets de l’EMD. 

  

TERCER.- SOL·LICITAR LA SUSPENSIÓ de l’assegurança de maquina dúmper- 

escombradora de la casa Piquersa model 2500-AC.  

 

QUART.- NOTIFICAR la present Resolució a la Companyia d’assegurances, als Serveis Tècnics 

i a la Intervenció de l’EMD. 

 

CINQUÈ.- AUTORITZAR la retirada d’aquest vehicle dipositat a les instal·lacions de l’EMD de 

Valldoreix, amb la supervisió dels Serveis Tècnics de l’EMD. 

 

SISÈ.- RATIFICAR aquesta resolució en la propera sessió Plenària de la Junta de Veïns que es 

celebri per al seu general coneixement.” 

 

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

 

PRIMER.- RATIFICAR el Decret núm. 738/15 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 

29 d’octubre de 2015, pel que es desafecta de l’ús públic al servei dels Serveis Tècnics i es dóna 

de baixa de l’Inventari General de béns i drets de l’EMD la maquina dúmper- escombradora de 

la casa Piquersa model 2500-AC. 
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SEGON.- NOTIFICAR la present Resolució a la Companyia d’assegurances, als Serveis Tècnics 

i a la Intervenció de l’EMD. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Aquest punt és la ratificació d’un Decret de 

Presidència, el 738, de 29 d’octubre de 2015 pel que es dona de baixa de l’inventari de bens i 

drets de l’EMD de Valldoreix una màquina escobradora. És una màquina que es va comprar 

l’any 2005, és un dúmper escombradora que tenia un import de 45.800€, es va fer el decret 

donant de baixa i ara l’hem de ratificar. La màquina ja no funciona i la reparació de la màquina 

és més cara que una màquina nova. Per tant el que ferm és ratificar el Decret per donar de 

baixa la màquina i notificar la present resolució a la Companyia d’assegurances, als Serveis 

Tècnics i a la Intervenció de l’EMD. Gràcies. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, C’s) 

Vots en contra:  

Abstencions: 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

9.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL 3er TRIMESTRE DEL PRESSUPOST ANY 

2015. 

 

El senyor Xavier Gavaldà Carbonell, de conformitat amb l’article 207 del Text Refós de la llei de 

les Hisendes Locals i l’article 4 de les bases del pressupost any 2015, dóna informació al Ple de 

l’execució del 3er trimestre del pressupost de l’any 2015. 

 

 

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

TERCER TRIMESTRE ANY 2015 I EL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT. 

 

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 
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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. 

 

El senyor Xavier Gavaldà Carbonell dóna compte al Ple de l’informe del compliment dels 

terminis de pagaments del tercer trimestre del 2015, així com del període mitjà de pagament. 

 

 

11.- DONAR COMPTE DE LES DADES  D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL TERCER 

TRIMETRE, REMESES AL MINISTERI D’HISENDA. 

 

El senyor Xavier Gavaldà Carbonell dóna compte al Ple de les dades d’execució del pressupost 

del tercer trimestre any 2015, remeses al Ministeri d’Hisenda. 

 

12.- ACCEPTACIÓ D’UNA SUBVENCIÓ DE 22.003,70€ DE LA GENERALITAT DE 

CATALUNYA PER L’ESCOLA DE MÚSICA CURS 2014-2015. 

 

Atès que per Resolució de la Consellera d’Ensenyament s’ha atorgat a aquesta EMD de 

Valldoreix, una subvenció de 22.003’70 euros per l’Escola de Música, Curs 2014-2015. 

 

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

 

ACCEPTAR la subvenció de 22.003’70 euros concedida per Resolució de la Consellera 

d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb destí a l’Escola de Música de Valldoreix, pel 

Curs 2014-2015. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: És l’acceptació d’una subvenció de 22.003,70€ 

de la Generalitat de Catalunya per a l’Escola de Música, del curs 2014-2015. Atès que hi tenim 

dret i s’atorga aquesta subvenció, es proposa a la junta de veïns, acceptar la subvenció de 

22.003,70 € cosa que ens congratula perquè és una subvenció que havia caigut, i l’Escola de 

Música vam haver de pujar nosaltres la subvenció a 45.000€ per poder mantenir 
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l’Escola de Música en el nivell que hi havia i per tant, una subvenció d’aquestes el que fa és que 

ens ajuda a tots. Són molt bones notícies que tornin a haver subvencions. Gràcies. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, C’s) 

Vots en contra:  

Abstencions: 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

13.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FISCALS ANY 

2016. 

 

El Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 

de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 

Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

 

Vista la difícil situació econòmica que a travessa el país, es considera que no s’han d’incrementar els 

preus públics i les taxes regulades a les Ordenances Fiscals de l’EMD de Valldoreix per l’any 2016 d’acord 

amb l’IPC.  

  

Atès que tot i no augmentar cap preu, per tal d’adequar les Ordenances Fiscals als serveis prestats per 

aquesta EMD s’han de crear nous preus públics.  

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2016 i següents la modificació de les ordenances 

fiscals que a continuació es relacionen: 

 

Ordenança fiscal número 5 

Reguladora de la taxa per a la utilització privativa o aprofitament especial de la via pública i 

terrenys d’ús públic  

 

a) El Cap dels Serveis Urbans de l’EMD de Valldoreix proposa: 

 

- Incloure un article (article 10) que prevegi la possibilitat de sol·licitar al propietari que dóna de 

baixa una llicència de gual a que retorni la vorera a la situació anterior. 
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- Moure la numeració dels articles 10 i 11. 

 

b) La Tècnica de Comerç de l’EMD de Valldoreix proposa: 

 

 Reduir el la taxa del mercadet un 14%, davant la gran quantitat de baixes que es produeixen, 

prevista a la Secció 3a del Grup III. 

 

L’ordenança queda redactada de la següent manera: 

 

GRUP III - Per l’ocupació temporal i provisional de la via pública i terrenys d’ús públic amb 

mercaderies, tanques, bastides i altres similars (excepte l’ocupació per reparació /o pintat de façanes)  

 

Secció 3a: Parades de venda dels mercat no sedentari de Valldoreix 

 

 

2. Parades especials de productes de pagès, d’artesans, de vell i assimilables, per metre lineal, 2,60 

euros/setmana, que s’hauran d’abonar per avançat de períodes trimestrals, semestrals o anuals segons la 

periodicitat convinguda. 

 

3. Placa identificativa de la llicència del mercat no Sedentari de Valldoreix 10,20 euros. 

 

Desperfectes: d’acord amb el que preveu l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 

aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan per causes dels aprofitaments regulats en aquest 

grup III es produïssin desperfectes en el paviment, voreres o altres instal·lacions de la via pública, els titulars dels 

aprofitaments hauran de procedir al reintegrament total de les despeses de reconstrucció i reparació d’aquests 

desperfectes i reparar els danys causats, que seran en qualsevol cas, independents dels drets liquidats pels 

aprofitaments realitzats. 

 

 

Article 10. Baixa de llicència de gual 

 

Si un propietari dóna de baixa una llicència de gual que li havia estat atorgada, haurà en principi de refer la vorera i/o 

la vorada, d’acord amb la situació originària i/o seguint les indicacions dels serveis tècnics municipals i retornarà la 

placa a l’EMD. 

 

 

1. Parades mercadet,  per metre lineal, 2,80€/setmana, a abonar per avançat.  

A raó que el pagament es faci anual, semestral o trimestral es farà un descompte  

del 5% per pagaments anuals i un recàrrec del 5% per pagaments trimestrals. 

 

- Per la reserva d’espai, anual 145.6 €/m lineal 

- Per la reserva d’espai, semestral 72.80 €/m lineal 

- Per la reserva d’espai, trimestral 38.22 €/m lineal 
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Ordenança fiscal número 9 

Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escolarització i menjador de l’escola 

bressol de Valldoreix 

 

La Direcció de l’Escola Bressol de l’EMD de Valldoreix proposa: 

- Modificar el redactat de l’article 5 que regula les bases i tarifes aplicables, per pal·liar els 

problemes interpretatius del redactat actual 

 

L’ordenança queda redactada de la següent manera: 

 

Bases i tarifes 

 

Article 5 

 

Es determina la següent tarifa, que no inclouen el servei de menjador ni el servei d’acollida, corresponent al curs 2015-

2016. Quota ordinària de 9:00 hores a 17:00 hores, per alumne i mes: 246,80 euros, i els mesos de setembre i juliol 

de 123,40 euros. 

 

En realitzar-se la preinscripció, s’abonarà una mensualitat de 246’80 euros en concepte de reserva de plaça, que es 

compensarà amb la primera quota corresponent el mes de setembre i l’altra meitat restant es cobrarà en concepte de 

matrícula. En conseqüència, la quota del mes de setembre serà de 123,40€ i la matrícula anuals de 123,40€. 

 

 

Ordenança fiscal número 11 

Reguladora del preu públic  

per a la prestació del servei del Complex Esportiu de Valldoreix 

 

La Tècnica d’Esport de l’EMD de Valldoreix, a proposta de l’empresa concessionària del Complex 

Esportiu, proposa: 

- Adequació dels següents preus a les hores demandades: 

- Preu trimestral cursos natació hivern 

- Preu trimestral per a clubs d'activitats aquàtiques 

- Preu Entrenador Personal / Pilates / Pàdel 

- classes puntuals col·lectives pàdel 

- activitats extra per socis amb quotes d'activitats dirigides 

- lloguer taquilles 

- aniversaris 

- activitats puntuals 

 

L’ordenança queda redactada de la següent manera: 
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5.-Preu trimestral cursos natació hivern 

nivell 1  OCI  89,28 1 h. set    

  125,00 2 h. set    

( 30% dte per la segona hora )        

        

6.- Preu trimestral per a clubs d'activitats aquàtiques 

        

Sincro nivell 2 125,00 (de 2h setmanals )    

Sincro nivell 3 157,07 (de 3 a 7h setmanals)   

        

10.- Preu Entrenador Personal / Pilates / Pàdel 

        

Abonament 10 sessions 30' 183,06 €/persona     

Abonament 20 sessions 30' 344,15 €/persona     

Abonament 5 sessions 1h.  161,41 €/persona     

( 20% dte per entrenaments en 

parelles )        

        

Abonament mensual  (nomes socis/4 sessions per mes)  

1 persona  115,00 €/persona     

2 persones 82,4 €/persona     

3 persones 64,4 €/persona     

4 persones  55,2 €/persona     

        

20.- Altres tarifes  

        

classes puntuals col·lectives pàdel  3 jugadors  18,40 €/persona 20,65 €/persona 

  4 jugadors  16,10 €/persona 18,40 €/persona 

        

activitats extra per socis amb quotes d'activitats dirigides 11,87€/mes   

        

        

lloguer taquilles  Jove 7,70   

  adult  9,12   

  gent gran  5,62   

        

aniversaris  7,40 €/nen (mínim 10 nens per festa)    
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activitats puntuals 15,00 € 1 hora   

  20,00 € 2 hores   

 

 

 

 

Ordenança fiscal número 13 

Reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic de l’Escola de Música de Valldoreix 

 

La Tècnica d’educació de l’EMD de Valldoreix, a proposta de l’empresa concessionària de 

l’Escola de Música, proposa: 

 

- Afegir una quota per regular un assignatura nova: classes de logopèdia 

 

L’ordenança queda redactada de la següent manera: 

 

Classes regulars EUR 

Classe individual 30’  50,59€ 

Classe individual 45’ 78,69€ 

Classe individual 1h 101,18€ 

Classe col·lectiva 30’ 16,86€ 

Classe col·lectiva 45’ 28,11€ 

Classe col·lectiva 1h 33,73€ 

Inscripció anual 35,00€ 

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

Quota logopèdia 2 (45' 2 alumnes) 11,48€ 

Estades Musicals  

Preu dia 48,58€ 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: És l’aprovació de les ordenances fiscals pel 

2016 i vista la situació econòmica i tal com hem anat fent els últims anys, hem decidit no 

augmentar les ordenances fiscals, però el que si que hem fet és alguns canvis puntuals. Primers 

canvis, l’ordenança fiscal número 5, reguladora de la taxa per a la utilització privativa o 

aprofitament especial de la via pública i terrenys d’ús públics, el cap dels serveis urbans ens 

proposa incloure un article prevegi la possibilitat de sol·licitar al propietari que dóna de baixa 
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una llicència de gual a que retorni la vorera a la situació anterior. I la Tècnica de Comerç de 

l’EMD de Valldoreix proposa reduir el la taxa del mercadet un 14%, davant la gran quantitat de 

baixes que es produeixen. En aquest cas les parades del mercadet que no són d’alimentació, 

tèxtils, etc, es queixaven que els preus eren molt alts i marxaven del mercadet i el que hem fet 

és baixar un 14% a tots per no fer distincions i així  intentar que el mercadet tingui més 

varietat i que no tingui tantes baixes. Després hi ha l’ordenança fiscal número 9 reguladora de 

la taxa de menjador de l’Escola Bressol, i el que es fa és canviar el redactat d’un article i el 

llegeixo per a que s’entengui: “Es determina la següent tarifa, que no inclouen el servei de menjador ni el servei 

d’acollida, corresponent al curs 2015-2016. Quota ordinària de 9:00 hores a 17:00 hores, per alumne i mes: 246,80 

euros, i els mesos de setembre i juliol de 123,40 euros. En realitzar-se la preinscripció, s’abonarà una mensualitat de 

246’80 euros en concepte de reserva de plaça, que es compensarà amb la primera quota corresponent el mes de 

setembre i l’altra meitat restant es cobrarà en concepte de matrícula. En conseqüència, la quota del mes de setembre 

serà de 123,40€ i la matrícula anuals de 123,40€.”  No quedava clar, hi havia problemes amb aquest article 

i ara el que fem és que quedi clar quina és la quota. L’altre ordenança fiscal és la número 11, 

reguladora del preu públic per a la prestació del servei del Complex Esportiu de Valldoreix, aquí la 

tècnica d’esports de l’EMD ens proposa –a proposta de l’empresa concessionària-, el següent:  

Adequació dels següents preus a les hores demandades. Preu trimestral cursos natació hivern, 

preu trimestral per a clubs d'activitats aquàtiques, preu Entrenador Personal / Pilates / Pàdel, 

classes puntuals col·lectives pàdel, activitats extra per socis amb quotes d'activitats dirigides, 

lloguer taquilles, aniversaris, activitats puntuals. El que fan és un seguit d’aclaracions en 

aquests preus. I finalment l’ordenança fiscal número 13, reguladora del preu públic per a la 

prestació del servei de l’Escola de Música de Valldoreix, el que fa és afegir una quota per 

regular un assignatura nova que és les classes de logopèdia. Hi ha diferents tipus de classe i es 

detallen tots els preus. Gràcies. 

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo no hi estic d’acord, estic d’acord en el fons però no 

com s’ha fet. N’hi ha vàries. Hi ha uns preus públics que hauríem de revisar i que no se fins a 

quin punt fem ... del voltant, suposo que tindrem oportunitat de fer-ho en algun moment, una 

cosa concreta és el preu de la piscina a l’estiu. Hi ha piscines al voltant que són més barates i al 

final això el que provoca és que la gent de Valldoreix se n’acabi anant a la Floresta, perquè com 

he dit abans a l’audiència pública, és més barato. Però el cas concret que va en la línia que crec 

que ha d’anar però que no s’ajusta prou, les parades del mercadet de Valldoreix, costen gairebé 

el doble que les de Sant Cugat, tots sabem que Sant Cugat com que té moltes més parades 

doncs li surt a compte. Jo que també tinc aquest sentiment de pertinença amb Valldoreix, i que 

m’encanta tot i no portar 30 anys vivint-hi, el disfruto i disfruto del mercadet i reconeixent que 

les parades que més anem a visitar són les de queviures, les de comestibles, les de fruites i 

verdures, les de bacallà, és igual, no, també és cert que aquestes són les que generen més 

despesa, entenent que la despesa que ens provoca més al mercadet és la de recollida 
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d’escombraries. Són aquestes les que generen moltes escombraries. I la queixa ve d’altres 

parades que no han de perquè pagar tant, perquè no generen tantes escombraries. I són 

parades que en tenim molt poques. Intentaré fer el següent raonament. Si jo tinc moltes 

parades de fruita i verdura –ja em va bé que no n’hi hagin més perquè al final sinó hi ha massa 

competència i llavors tampoc acaben venint si no s’hi guanyen la vida-, però en canvi les altres, 

i acaba no venint ningú perquè no tant sols no guanyen diners sinó que hi perden. És a dir les 

paradetes de textil acaben pues en algun cas, per exemple dissabte passat em deia: “és que 

Noël, he fet 30€, a mi no em surt a compte venir a les 6 del matí a muntar la paradeta per 

treure 30€”. Llavors per no allargar-me molt, jo crec que el que hauríem de fer és revisar els 

preus en conjunt, i no aplicar una baixada a tothom, sinó veure realment on estem creant el 

greuge comparatiu. Perquè al final un pot dir, clar, és que això va per metres, no va per metres 

de parada, va per metres de parada i el rendiment que li trec en aquestes parades. I si el de la 

fruita i verdura li treu molt rendiment, i si jo el que vull que hi hagi més diversitat de paradetes,  

el que hauré de fer és potenciar que d’altres paradetes de les que no en tinc tantes, que 

probablmente tampoc sigui el recurs que més demanda la gent de Valldoreix, tingui algun 

al·licient per vindre. Llavors jo no votaré a favor d’això perquè precisament el que crec és que 

hem d’anar una mica més enllà. Gràcies. 

 

VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo no tornaré a parlar de tot això, però penso 

que s’ha de revisar la gestió –tal com ha dit el Noël- del mercadet. Jo votaré a favor perquè 

penso que tot això es podrà discutir. Gràcies. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, C’s) 

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

Abstencions: 

 

 

14- APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DELS ABOCAMENTS EN VIA 

PÚBLICA I EN ZONA FORESTAL A VALLDOREIX. 

 

Vista la conveniència d’establir una Ordenança reguladora dels abocaments en via pública i en 

zona forestal a Valldoreix.  

 

Es proposa a la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança reguladora dels abocaments en via pública i 

en zona forestal de Valldoreix. 

 

SEGON.- SOTMETRE l’esmentada Ordenança a un tràmit d’informació pública durant 

trenta dies hàbils, mitjançant la publicació de l’anunci al BOP, al DOGC, a La Vanguardia, i el 

tauler d’anunci i a la web de l’EMD de Valldoreix. L’expedient podrà ser examinat i consultat per 

qualsevol interessat a les oficines de l’EMD de Valldoreix, durant un termini que finalitzarà trenta 

dies hàbils des de l’endemà de la última publicació al BOP i el DOGC.  

 

Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, 

davant l’EMD de Valldoreix, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri 

pertinents en relació a l’Ordenança esmentada més amunt. Els escrits es podran adreçar a la 

Corporació emprant qualsevol dels mitjans a que fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 

26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 

comú. 

 

Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, l’Ordenança 

esdevindrà aprovada definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici 

de la seva publicació íntegra al BOPB i al butlletí informatiu local, al tauler de d’anuncis de la 

corporació i anunciar al DOGC la referència del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text, 

tal com disposen l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 

Catalunya; l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 

l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 

 

TERCER.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb l’article 65.3 del ROAS s’haurà 

de  trametre còpia de l’acord d’aprovació definitiu i còpia íntegra i fefaent del Reglament a 

l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

VOCAL SR. JOAQUIM CASTELLÒ I LÒPEZ: El punt número 14, és l’aprovació de l’ordenança 

reguladora dels abocaments en via pública i en zona forestal a Valldoreix.  

Llegeix literalment la proposta d’acord. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, C’s) 

Vots en contra:  

Abstencions: 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

15.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 9/2015. 

 

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

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 9/2015 amb càrrec  

romanent de tresoreria i per baixes per transferència següent: 

 

 

I N G R E S S O S 

 

BAIXES DESPESES     

CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL BAIXES 

06-334-130.01 Retribucions Cultura 2.300,00 

  TOTAL CAPITOL 1 2.300,00 

TOTAL BAIXES   2.300,00 

CAPÍTOL 8 ROMANENT DE TRESORERIA SUPLEMENT 

870.00 Romanent tresoreria per despeses generals  82.038,88 

  TOTAL CAPITOL 8 82.038,88 

  TOTAL FINANÇAMENT  84.338,88 

 

 

D E S P E S E S  

 

CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL 

CREDIT 

INICIAL I 

MODIFICAT  

SUPLEMENT 

TOTAL 

01-912-160.00 Quotes Seguretat Social Junta de veïns 36.344,40 500,00 36.844,40 

02-211-162.02 Locomoció personal 1.000,00 500,00 1.500,00 
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08-1532-132.00 Retribució espècies Brigada 1.500,00 1.000,00 2.500,00 

04-323-132.00 Retribució espècies F. Clua 300,00 300,00 600,00 

  TOTAL CAPITOL 1   2.300,00   

CAPITOL 2 COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS  

CREDIT 

INICIAL I 

MODIFICAT  

SUPLEMENT 

TOTAL 

08-1532-227.99 Manteniment Clavegueram 113.500,00 50.000,00 163.500,00 

08-1721-21200 Manteniment Horts 1.872,10 204,00 2.076,10 

05-342-212.00 Manteniment Camp de futbol 1.725,00 1.780,00 3.505,00 

05-342-221.00 

Consums i subministrament Complex 

Poliesportiu 
8.000,00 1.000,00 

9.000,00 

06-334-227.06 Contractes serveis casal de cultura 20.000,00 6.000,00 26.000,00 

  TOTAL CAPITOL 2   58.984,00   

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

20-231-480.02 Trofeu Vila Valldoreix club de tenis 4.000,00 3.630,00 7.630,00 

 

TOTAL CAPITOL 4   3.630,00   

CAPITOL 6 INVERSIONS REALS   SUPLEMENT   

08-1532-633.00 Compra desbrossadores 0,00 1.641,73 1.641,73 

04-323-623.00 

Millores pedagògiques i altres 

inversions(F. Clua) 
30.000,00 10.500,00 40.500,00 

03-321-622.00 

Inversió E. Bressol (Instal·lació 

sistema CCTV)  
5.000,00 2.553,15 7.553,15 

08-1532-622.01 

Inversió Nau brigada (instal·lació 

sistema CCTV) 
0,00 4.730,00 4.730,00 

 

TOTAL CAPITOL 6   19.424,88   

  TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS   84.338,88   

 

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 
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VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: El senyor Juanjo Cortés us passarà la modificació 

com ja venim fent els últims temps. Com financem la modificació? Donem de baixa en el capítol 1, 

despeses de personal, retribucions de Cultura, 2.300€ ja que era de la substitució de la Marta 

Cavallé i sobraven. En capítol 8, romanent de tresoreria per despeses generals agafem 82.038€, 

per tant la modificació és de 84.338,88. Aqui lo important és el que dèiem abans, ens interessa 

esgotar la despesa i anem fent petites variacions per esgotar el màxim. Què financem amb això? 

En quotes de seguretat social junta de veïns, hi havia un petit error de càlcul i quedàvem curts de 

300 i escaig, i posem 500€ per si de cas, i passa a ser 36.844,40€. En locomoció de personal, 

quedàvem curts suplementa en 500€ quedant en 1.500€. Retribució en espècies de la Brigada, 

també quedava curt i es fa un suplement de 1.000€ i es queda en 2.500€. En retribucions 

espècies Ferran Clua passa el mateix, se suplementa en 300€ i queda en 600€. En el capítol 2, 

manteniment de clavegueram, tenim una partida de 113.500€, fem un suplement de 50.000€ i 

queda en 163.500€. Aquí el que s’ha de dir és que el manteniment de clavegueram i el 

manteniment de carrers, són partides que estan vinculades, i el que s’ha fet és parlar amb els 

tècnics, a petició del tècnic, el Marcos, ens va demanar que si havíem de fer modificacions en la 

partida, que ell havia de fer actuacions imporants en canvis de tapes, i altres coses, i ens va 

demanar que suplementéssim aquests 50.000€. És una partida que si finalment ell no l’esgota, 

des de carrers també es poden fer intervencions i esgotar la totalitat. En manteniment dels horts, 

hi havia també un petit desfase de 204€ i també és una partida que estava petada, i es 

suplementa. En manteniment del camp de futbol, és una partida que vam treure fa dos plens, si 

no recordo malament, perquè no hi havia massa manteniment del camp de futbol, però la situació 

del camp era que estava una mica deteriorat i per tant es suplementa en 1.780€ per fer un 

arranjament. El consum i subministraments del Complex Esportiu, també es fa un suplement de 

1.000€ ja que amb els 8.000€ no dona suficient. Recordeu que el conveni amb el complex 

esportiu el que paguem nosaltres de consums i subministraments és l’aigua, i està limitat en una 

quantitat de metres cúbics i es va fer així perquè la tarifa que paga l’administració de l’aigua és 

molt inferior a si ho paga una empresa privada. L’empresa privada pagaria una tarifa normal com 

paga qualsevol ciutadà. Llavors si ho fem des de l’EMD al final l’estalvi era major perquè la tarifa 

era molt més bona. Per tant es va decidir que es pagués l’aigua i que aquests 1.000€ ja que no 

era suficient però no passa els límits dels metres cúbics. El contracte de serveis del Casal de 

Cultura, es suplementa en 6.000€, per temes de tallers. El capítol dos es suplementa en un total 

de 58.984€. El capítol 4 de transferències corrents, es suplementa en 3.330€ del trofeu del club 

de tenis, i queda en 7.630€. Aquests 3.330€ els teníem en capítol 2 perquè no sabíem que 

nosaltres havíem de fer el pagament d’una factura que anava al nostre nom, però al final es va fer 

en nom del club de tenis i per tant la única manera de pagar-ho és fer-ho com una subvenció, per 

tant ha de ser en capítol 4. És pel tema de posar el nom de Valldoreix en les equipacions de tots 

els jugadors dels torneigs dels Club de Tenis. El capítol 6, d’inversions reals, la compra de 
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desbrossadores es fa una compra de 1.641,73€. En les millores pedagògiques es suplementa en 

10.500€, i queda en 40.500€, que són les inversions que es van fent en el Ferran Clua. Inversions 

en escola bressol es suplementa en 2.553,15€ per fer videovigilància i a la nau de la brigada 

també, que suplementem en 4.730€. Per tant el total del capítol 6 és de 19.424,88€ i això fa la 

totalitat dels 84.338,88€. Gràcies. 

 

VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies president. Comentar molt ràpidament 

que la quadratura d’aquests comptes és impecable, simplement hi ha un capítol que ja va sortir 

a la junta de portaveus, que semblarà populisme el que diré però jo tinc un veí que no arriba a 

fi de mes, jo hi arribo però amb prou feines, i aquí a Valldoreix trobo increïble gastar-se 3.500€ 

per samarretes, per molta promoció que estiguem fent de la vila. Ho sento però com deia en 

Tardà: “algú ho havia de dir”. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, C’s) 

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

Abstencions: 

 

16.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST ANY 2016, LES BASES D’EXECUCIÓ I LA 

PLANTILLA DE PERSONAL. 

 

Atès que el President de la Junta de Veïns ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2016. 

 

Atès l’informe de la secretària-interventora sobre el compliment dels requisits de la llei orgànica 

2/2012 en l’aprovació del pressupost. 

  

Atesa la memòria de la Presidència explicativa de la plantilla i la relació de llocs de treball. 

  

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

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general per a l’exercici de 2016, el qual 

resumit per capítols és el següent: 

 

Resum pressupost 2016 ANY 2016 

Concepte 

 Ingressos 
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Capítol 1. Impostos directes 1.150.000,00 

Capítol 2. Impostos indirectes 150.000,00 

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 670.839’08 

Capítol 4. Transferències corrents 6.635.065’17 

Capítol 5. Ingressos patrimonials 23.798,88 

capítol 7.Transferències de capital 306.309,04 

Capítol 8. Actius financers 3.300,00 

Capítol 9.Passius financers 175.000,00 

Total ingressos 9.114.312,17 

 

Despeses 

 Capítol 1. Remuneracions de personal 2.180.419,78 

Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis 2.335.440’70 

Capítol 3. Interessos 32.646,32 

Capítol 4. Transferències corrents 3.135.370’37 

Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos 392.641,51 

Capítol 6. Inversions Reals 456.073’00 

Capítol 7. Transferències de capital 0,00 

Capítol 8. Actius Financers 10.000,00 

Capítol 9.Passius financers 571.720,50 

Total despeses 9.114.312,17 

 

En compliment del previst a l’article 103.bis 3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 

es fa públic que la massa salarial del personal laboral del sector públic de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Valldoreix per a l’exercici 2016, per un import de 1.070.531’82 euros. 

 

SEGON.- APROVAR les bases d’execució del Pressupost any 2016, les quals van annexes al 

mateix. 

  

TERCER.- APROVAR la plantilla pressupostària de personal d’aquesta Entitat Municipal 

Descentralitzada de Valldoreix,  que comprèn tots els llocs de treball amb les seves retribucions, 

contemplats en la Relació de Llocs de Treball la qual va annex a la mateixa. 

 

QUART.- MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball i l’Organigrama per adaptar-lo a les 

modificacions de la plantilla de personal per l’any 2016, d’acord amb la memòria que 

s’acompanya. 

 

CINQUÈ.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe de la secretària-interventora 
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d’avaluació del compliment dels objectius de la llei orgànica 2/2012. 

 

SISÈ.- 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 del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 

reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 

publicat la seva aprovació definitiva. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: El punt número 16 és l’aprovació inicial del 

pressupost de 2016, les bases d’execució i la plantilla de personal. El Juanjo us passarà un detall 

dels capítols i una comparació del 2015-2016. El pressupost per l’any 2016, puja una totalitat de 

9.114.312,17€. Com veieu en ingressos, el capítol 1 que són les plusvàlues ho augmentem perquè 

venim d’anys en què sempre es sobrapassa i creiem que aquesta és una xifra diem més realista. El 

que s’ha de tenir en compte és que Sant Cugat va baixar, el municipi va baixar els valors 

cadastrals un 14% i això incideix directament aquest capítol. Per tant les plusvàlues l’any vinent 

baixen un 14%, però aqust 1.150.000€ creiem que és realista tenir-lo en compte. En impostos 

indirectes, que és el de construccions, 15.000€, com heu vist abans estem al voltant dels 200 i 

pico mil, per tant és també una xifra. En el capítol 3, taxes i altres ingressos 676.039,08€, aquí hi 

ha diferents llicències urbanístiques, taxes d’entrada de vehicles, els guals, taxes de l’escola 

bressol, són totes les taxes, menjador de l’escola bressol, etc. i es calcula en els 676.039,08€. En 

el capítol número 4 de transferències corrents, la major part són les transferències que ens fa 

l’Ajuntament de Sant Cugat a través del conveni econòmic, que es calcula que en ingressos Sant 

Cugat calculem que ens donarà una participació de 5.657.434,20€ i la transferència en liquidació 

d’exercicis anteriors, és a dir la liquidació del 2015, la calculem en 680.000€, per tant el total del 

capítol i també transferències de l’AMTU pel tema de les marquesines, etc, es calcula en 

6.523.863,84€. El capítol 5 d’ingressos patrimonials, és poca cosa, de la concessió del bar, el 

quiosc, etc de 23.798,88€. El capítol 7, transferències de capital, 306.309,04€, aquí hem tingut en 

compte la subvenció de l’ICAEN pel 2016, és la transferència del segon pagament de les torres, 

que la Generalitat ens deu (ens deu el segon i el tercer pagament que seria l’últim). Aquest 

pagament l’havia de fer aquest any 2015, i estem apretant, apretant, si aquest 2015 no arriba, per 

tant el tenim en compte pel 2016. El del 2014 ens el van pagar el 2015 i per tant van amb un any 

de retràs. I també hi ha el pagament de l’Ajuntament de Sant Cugat del 50% del 
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Monmany 70.351,51€ ja que som co-propietaris i han de pagar la meitat. Després en capítol 8, 

d’actius financers, 3.300€ de devolució de bestretes, i el capítol 9 passius financers són 175.000€ 

que és el crèdit de la Diputació subvencionat sense interès que el demanem per poder fer inversió. 

Llavors en despeses, que és on hi ha teca, a remuneracions de personal tenim 2.180.419,78€, que 

després ja explicarem. En compra de béns corrent i serveis que són les despeses del funcionament 

del dia a dia, 2.335.440,70€, i aquí us aniré dient alguna de les partides més interessants. Hi ha 

una partida que és l’execució de sentències que hem calculat en 200.000€. Aquesta partida és 

perquè s’ha de preveure l’execució de la sentència de l’enderrocament de les 3 vivendes del carrer 

Coster. Que en aquests moments s’ha presentat un incident d’execució però està pendent de 

resolució. Nosaltres estem lluitant per no haver-les d’enderrocar però el jutge ens obliga a posar la 

partida. Després hi ha la partida de manteniment general de carrers i vialitat, hem posat 

150.000€, energia i enllumenat públic 225.000€, en carrers comencem en 150.000€ i si els 

ingressos es van complint anem ampliant en diferents modificacions. En el capítol 3, que és el 

pagament dels interessos dels préstecs, el pagament d’interessos dels préstecs doncs tenim 

calculat en 22.646,32€, som una entitat poc endeutada i per tant paguem pocs interessos ja que 

el deute que tenim normalment és dels subvencionats. El capítol 4, que és transferències de 

capital, la que és més important és la de l’Ajuntament de Sant Cugat, nosaltres aquest any 

transferim 2.305.382,55€, aquí hem de fer el resum que a l’any 2015, nosaltres rebíem 

5.711.485€ i pagavem 2.411.547€, per tant nosaltres rebíem una bestreta neta de 3.299.000€. 

Aquest any 2016, nosaltres rebem dels impostos i de tot el que els ciutadans de Valldoreix 

paguen, 5.657.434,20€ si teniu en compte que el valor cadastral ha baixat i l’IBI no ha baixat 

encara el 14% però si una mica, i per tant és el major ingrés i per això baixen una mica els 

ingressos, i en despeses l’Ajuntament de Sant Cugat ha anat reduint despeses dels serveis que 

presta i dels serveis que nosaltres paguem, doncs han baixat i per tant aquest any nosaltres 

paguem 2.305.000€. De 2.411.000€ a 2.305.000€. Per tant al final, la totalitat encara que ens 

hagin baixat els ingressos ens ha baixat més i per tant la bestreta que tenim neta és superior a la 

de l’any passat 3.352.000€, és una bestreta superior en 52.000€. En la concessió de transport 

hem de tenir en compte que ha augmentat i el total és 600.000€, es paga per la concessió del 

transport i això és per la nova línia que s’ha portat a terme. Ajuts d’ensenyament  56.000€ en total 

els 3.135.170,37€. El capítol 5 que és el de fons de contingències els 392.641,51€, aquests només 

es poden utilitzar per modificació pressupostària si es volen agafar, no estan vinculats a cap 

partida i el que si que només es poden utilitzar si es van complint els ingressos i és correcte, es 

podrà utilitzar per fer inversions, manteniment de carrers, etc. Per tant de moment és com una 

bossa de diners que estan aquí i que després si es van complint s’aniran utilitzant per fer el que 

s’hagi de fer. En el capítol 6 d’inversions, això es va explicar en l’audiència pública però les passo a 

llegir perquè hi ha alguna inversió nova. Inversió escola Ferran Clua de millores pedagògiques els 

30.000€, les noves marquesines que també estan finançades amb una subvenció 63.863€, 
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l’expropiació de la Rbla. M.J. Verdaguer 187, que seria el terreny d’aqui al costat del garden, en 

270.000€, es posa expropiació perquè és la manera que hem resolt el tema, és una expropiació 

acordada i per tant és de mutu acord. Redacció de projectes, 50.000€, estem a l’inici de legislatura 

i creiem que en redacció de projectes s’han de fer coses, hi ha moltes coses a fer, inversió 

informàtica 10.000€ és el típic manteniment de les inversions informàtiques que es van fent a la 

casa, ampliació sostre acústic de la nau de cultura és una reivindicació de la gent de cultura, la 

gent de Valldoreix que utilitza la nau ens diu d’adecentar una mica més la nau per poder fer teatre 

i altres activitats, 11.640€ i el pas de les rieres pels itineraris, són 20570€ que són uns passos que 

hi havia en els itineraris verds i que amb les riuades se’n van anar tots i per tant s’han de tornar a 

fer, i es fa una inversió per fer-los més ben fets, etc. En bestretes de personal, el capítol 8, hi ha 

10.000€ i finalment en amortització de crèdits hi ha 571.720,50€. Aquesta amortització de crèdit 

també és superior a la normal i és perquè tenim el cobrament de 230.000€ de l’ICAEN pel tema de 

les torres i el que fem és amortitzar el crèdit del Banc Sabadell que és el crèdit més gran que 

tenim i amb el tipus d’interès del 3%, per tant ens interessa anar amortitzant. Això seria el que és 

el pressupost de 9.114.312,17€. Pel que fa a l’informe de la Secretària sobre el compliment dels 

requisits de la Llei Orgànica sobre l’aprovació inicial del Pressupost, crec que és important, sabeu 

que hem de complir amb l’objectiu d’estabilitat, de la despesa i del deute; doncs amb l’objectiu 

d’estabilitat tenim una capacitat de finançament de 353.420€ en aquest pressupost i per tant 

tenim marge positiu en un 3,96% i per tant estem dins dels requisits. En la regla de la despesa, 

tenim un marge de despesa de 246.641€, per tant un marge de 1,56% d’increment de despesa, 

per tant també complim amb els requisits per llei. Després el deute viu previst pel 31.12.2015, 

després quan liquidem el pressupost al març és quan tanquem el pressupost de 2015, llavors 

presentem el deute real, però el deute previst dels ingressos corrents liquidats, és 12,73%, per 

tant és un deute molt, molt  inferior al legal permès que és del 75% i per tant és una EMD molt 

poc endeutada. Podem dir que complim amb els tres requisits. Finalment amb les bases del 

pressupost, el que hem fet és en els criteris d’aplicació comptable de les previsions d’insolvència, 

és augmentar les previsions d’insolvències el més alt que es pot contemplar. El que fem és ser el 

més estrictes possible per tenir la pitjor situació possible i tot per intentar tenir mllors números al 

final. Pels contractes menors de quantia superior el teníem a 6.000€ el passem a 9.000€, i es 

sol·licita un mínim de 3 pressupostos i s’adjudicaran per decret de presidència. Llegeix part de la 

memòria. I també a requisits de Ciutadans, el que farem és agafar tots aquells contractes petits 

però que sumen a finals d’any sumen més de 9.000€, doncs contractar-los de cop, com per 

exemple, els serveis de megafonia, o d’altres. Hem fet els contractes grans i ara farem els petits 

per tenir-ho tot més clar. 

 

VOCAL SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Com en aquest punt també s’aprova la plantilla del 

personal i la corresponent consignació pressupostària, explicaré les diferències amb la 
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plantilla de l’any passat a aquest.  S’aprova la valoració, les fitxes descriptives i la proposta 

retributiva dels llocs de treball del cap de llicències i mobilitat, del cap de planejament i 

sostenibilitat, del cap de serveis urbans, de l’arquitecte 1, el arquitecte 2 i arquitecte tècnic. 

Llavors la plaça d’arquitecte tècnic, està prevista una jubilació a 31 de gener de 2016, i es crearà 

la plaça d’arquitecte 2 a jornada parcial, la creació d’aquesta plaça ve motivada perquè es tracta 

d’un cas excepcional per cobrir les necessitats perquè al juny de 2015 es va procedir a la supressió 

de la plaça de Director de l’Àrea de Serveis Territorials. La creació de la plaça de tècnica de gestió 

funcionari la passem de laboral a funcionari. Amortitzem les places que modifiquem. Les 

modificacions de les consignacions pressupostàries, principalment són l’increment de les 

retribucions de 1% tant dels sous com dels incentius de gratificació, de les hores extra, de les 

ajudes assistencials, hem posat també en el pressupost, si recordeu fa un any es van augmentar 

la retribució de les places de tècnic de comunicació i la tècnica de medi ambient, es va fer la 

meitat l’any passat i ara l’altre meitat que s’acaba aquest any, i això també ho hem hagut de 

posar. Hi ha molts triennis que no els diré tots perquè n’hi ha molts, del personal de la casa que 

els corresponen aquest any, i també hem d’incrementar la partida pel que afecta la previsible 

incorporació de la tècnica d’esports, que està d’exedència i previsiblement podria tornar el 

desembre de 2015; també la recuperació de la paga de Nadal, nosaltres a l’abril i a l’octubre ja 

vam pagar el 25% d’aquesta paga de Nadal del 2012, i en el Pressupost de 2016 es pot pagar el 

50% restant. També s’ha d’incloure la jubilació de l’arquitècte tècnic ja que el nostre conveni 

contempla indemnització per jubilació anticipada. I també la partida de substitucions de l’Escola 

Bressol, per possibles contingències, l’augmentem perquè creiem que no podem deixar l’escola 

sense substitucions per ser una necessitat urgent pel servei que dona. Incrementem la partida per 

l’arquitecte 2 a temps parcial amb un 64 de la jornada i les baixes que hi ha en aquest pressupost 

respecte del capítol 1, com he dit abans, són la jubilació de l’arquitecte tècnic, la jubilació de dues 

persones de l’Escola Bressol i un treballador de la Brigada d’Obres, que també es jubila. Abans de 

tancar aquest punt, voldria agrair molt, bueno estem molt contents d’haver-ho aconseguit i 

havíem demanat una revisió dels llocs de treball –com ja saben els grups de l’oposició i els 

representants dels treballadors, a la Diputació i finalment no ha arribat. Vull agrair l’esforç que s’ha 

fet des dels serveis tècnics de l’EMD,  la tècnica de recursos humans, també a la Imma per fer tota 

aquesta revisió i aquestes memòries per poder tenir avui preparat tot el que cal per la plantilla de 

personal, i agrair molt als representants dels treballadors la seva predisposició a col·laborar 

sempre i amb una mesa negociadora que va ser amb moltes presses, amb la bona voluntat de tots 

s’ha pogut arribar a aquest punt.  

 

VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS:  La nostra queixa ve donada, 

entenem que no necessiteu cap grup per pactar un pressupost, per negociar un pressupost o per 

fer un pressupot més participatiu, que els altres grups podem opinar, perquè no tenim temps. 
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Ens doneu les coses quan estan fetes, i ho entenc perfectament perquè sou majoria, sou l’equip 

de govern, però la participació nostre en aquests pressupostos és zero. Tant és així que les xifres 

de la setmana passada de la junta de portaveus a aquests totals d’ingressos i despeses, són 

diferents. Enténc que sou estrictes i ens ho hem de creure perquè no tenim altra opció, però que 

no ens agrada perquè ja que estem parlant de participació de la ciutadania i tot això, doncs que 

poguéssim els vocals de l’oposició doncs participar dels temes pressupostaris.  

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Entengui les variacions del pressupost, la última 

variació va ser precisament aquesta transferència de l’Ajuntament de Sant Cugat dels 70.000€ que 

com que els havien de transferir aquest any però no ve, doncs hem cregut convenient passar-la a 

l’any que vé perquè si nosaltres la tenim aquest any 2015, i arriba el 2016, doncs passa a ser 

romanent. I el romanent tenim moltes dificultats per poder-lo utilitzar perquè està capat per lleis 

que han anat fent el Partit Popular. El que fem és que tenim una EMD amb dos milions i mig de 

romanent i va perfecte, però no el pots utilitzar per fer despesa. El que hem fet és precisament 

passar aquesta previsió de cobrament al 2016 –que es pot fer-, perquè així quan el cobrem el 

tenim a l’actiu del pressupost i el podem utilitzar. Jo entenc que hagueu rebut diferents versions 

del pressupost però és lo normal. Jo de versions del pressupost n’he tingut 15 perquè és molt 

difícil acabar-ho de quadrar, perquè al final quan entra això o allò el quadres, però la versió 

bastant semblant a aquesta, varia potser en 200.000€ però dins del que fa les partides són 

bastant semblants, la teniu des del 16 d’octubre d’aquest any,que us vaig passar email que us vaig 

enviar el pressupost ordinari, només l’ordinari perquè era el que volien presentar a l’audiència però 

al final vam presentar 4 o 5 inversions com aquesta de la compra del terreny d’aquí al costat, 

perquè eren importants fer-les a principis d’any, el dia 16 d’octubre vostès tenien el pressupost, 

vaig passar el mail, us vaig donar 3 dates de convocatòria en que vam quedar el dijous següent a 

les 6.30 per poder parlar de participació ciutadana i després de pressupost, i ens vam quedar la 

Susana i jo, i els vam passar el pressupost i detall del capítol 1, un quadre que és el que nosaltres 

treballàvem en que hi havia les sumes i restes amb les que nosaltres treballàvem. Després el 26 

d’octubre es va fer l’audiència pública i fins avui, que hi ha hagut 28 dies, dels quals 10 jo he estat 

fora de viatge, però hem tingut 18 dies per reunir-nos, i no ens hem reunit cap dia, i els vaig dir a 

tots que estava disposat –tot i que vinc poc a l’EMD per temes de feina”, a les tardes podíem 

quedar que no tinc cap problema, i no ens hem reunit. Entenc també que és el primer pressupost i 

és molt complicat, jo li explicava al Noël que el nostre primer pressupost –vam entrat també com 

vostès al maig/juny, i els vam aprovar al març següent perquè és molt complicat quadrar un 

pressupost, hi ha molts números i al final el funcionament del dia a dia és complicat agafar-ho. 

Però els números estan ben fets i agraeixo el vot de confiança de dir que la feina estaba ben feta, 

però que encara que l’aprovem avui inicialment, si es volen reunir per parlar del pressupost i 

aclarar coses, no tinc cap problema. Ens reunim, ho mirem, els  ho explico, perquè així 
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el següent –i com deia el Noël també amb les ordenances-, doncs ens reunim i ho parlem. Però no 

ens esperem a finals d’any, ho mirem tranquil·lament, veiem quins dubtes teniu de pressupost, i 

així ho agafem per l’any vinent. Però han tingut 28 dies per mirar-se’l que jo crec és temps per 

mirar-se’l. També entenc que el primer pressupost és complicat. Gràcies. 

 

VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: La veritat és que es té que agrair senyor Gavaldà 

que vostè a posat a disposició el temps per explicar-nos vàries coses, i per tant és veritat que jo ja 

assumeixo que un ple com aquest i assumir el pressupost és complicat. Me’ls he estat mirant, no 

puc estar ni a favor ni en contra perquè em falta molt, em falta mirar-los molt, perquè penso que 

són els fonaments en que s’aguanta l’EMD i tot el poble de Valldoreix. Donar la meva aprovació 

així, ala, em sembla poc seriós, llavors m’abstindré. 

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Ja ho hem dit abans, tot i que allà no queda constància, 

estic convençut, primer perquè hi ha la supervisió de la Sra. Secretària que no deixarà passar un 

euro a munt o avall que no toqui, i el que si que està clar és que a nosaltres ens agradaria 

participar-hi més, jo el que si faré és agafar-li el guant i a partir de demà mateix poder agendar de 

manera perquè estic segur, -a mi em passa com a la senyora Casta-, que per molt que ho miri, 

sóc capaç de veure els números que quadren, soc capaç de veure les partides que algunes són 

necessàries, però encara no he arribat al punt de veure aquesta partida en el lloc de qui podríem 

fer així, i això en lloc de així ho podríem fer aixà. Una cosa és el dia a dia i el comú de la despesa, i 

altra cosa és allà on podríem canviar algun tipus de despesa que estem fent i fer-la des d’una altra 

manera que aquí si que hi hauria la intencionalitat política que és el que entenc que des de 

l’oposició podem intentar posar-li i espera que no apliquin aquest rodet de la majoria absoluta que 

tant sovint apliquen i serveis per poder participar i ajudar-los en la seva feina.  

 

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Gràcies als dos, entenc la seva postura senyora 

Casta, quan vulguin en parlem, i el que si que han d’entendre, senyor Noël i CUP-PC, és que el 

pressupost és viu, per tant ens ho mirem i hi ha modificacions pressupostàries. És com la partida 

de participació ciutadana, que actualment està per sota del 10% de les inversions i que nosaltres 

ja vam dir en la moció que volíem que fos mínim el 10% de les inversions. Per tant, ja ho farem 

en modificació pressupostària perquè hem entès que un cop tinguem el reglament acabat, i 

sapiguem com acaba la participació, ja farem la modificació. Vull dir que el pressupost és 

totalment viu, estem disposats tot l’equip i jo mateix a parlar qualsevol cosa i a posar en qüestió 

qualsevol cosa i ja l’anirem perfilant. Qualsevol dubte que tinguin, si us plau, pregunti’m a mi o a 

la Imma, o a la Sílvia, o a la Chabela, perquè a nivell pressupostari és complicat i s’ha de poder 

entendre bé. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 5 (CiU-Actuem) 

Vots en contra: 2 (CUP-PC)  

Abstencions: 2 (ERC-MES, Ciutadans) 

 

 

14.-ACCIÓ DE GOVERN 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Des del govern de l’EMD volem donar les 

gràcies a tots els treballadors per haver pogut confeccionar aquest pressupost en el termini que 

els hem exigit, i cal felicitar-los a tots, no sols a la Secretària sinó també a tots els 

departaments que han fet possible acabar a temps i dins del termini que havíem proposat per 

aquest pressupost. S’ha fet arranjament de la Nau de Cultura, de diferents carrers, moltes 

inversions de les que s’han esmentat aquí, doncs ja han començat a tirar endavant, i esmentar 

un fet important, que la Policia Local de Sant Cugat porta en els seus cotxes, un dispositiu 

d’emergències en cas d’aturades cardíaques, un desfibril·lador, i és important que la gent ho 

sàpiga. Tots els policies que van en els cotxes estan formats per poder-los utilitzar. Em sembla 

que és una bona notícia i que ens tenim que felicitar tots i esperem que no s’hagi de fer gaire 

ús d’aquest servei. Gràcies. 

 

 

15.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

A) Prec del Grup Municipal d’ERC sobre SOM ENERGIA 

 

Tots som conscients que el pic de les reserves de petroli és a tocar.  

Tanmateix també sabem que el nostre país no és productor ni de petroli ni de gas. Al problema 

econòmic que això representa hi hem d’afetir el factor ecològic, tant o mes important que 

l’econòmic. La societat catalana, i les seves institucions per tal de donar exemple, hem de tendir 

al consum d’energies renovables, per una qüestió de sostenibilitat econòmica a mig i llarg 

termini, i per una urgència ecològica. 
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A Catalunya, a finals del 2010 va néixer una iniciativa similar a les que van sorgir ja fa mes 

temps a Flandès (ecopower), França (enercooop), o greenpeace energy a Alemanya. Aquesta 

no és altra que la Societat Cooperativa de Consumidors i Usuaris, sense ànim de lucre SOM 

ENERGIA. 

L'objecte d'aquesta Societat Cooperativa és la comercialització i producció d’energia elèctrica i 

calorífica provinent de fonts renovables, així com la prestació de serveis i distribució de 

productes relacionats. 

Des del grup d’ERC-MES Valldoreix voldríem fer el següent PREC: 

Que des de l’EMD s’estudii la possible contractació de l’energia elèctrica dels edificis i serveis 

municipals a través de la cooperativa SOM ENERGIA. 

Que en el primer ple de l’any 2016 tinguem una resolució sobre aquest estudi i es prengui una 

decisió en sessió plenària de la Junta de Veïns de Valldoreix. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Fa una explicació del prec presentat. Pels qui no 

coneguin SOM ENERGIA, aquesta gent no pot generar tota l’energia de fons renovables que 

podria reclamar els que estan associats o son clients, i el que fan és una compra massiva a les 

elèctriques dient que ells volen que provinguin d’energies renovables. Evidentment que aquest 

electró que a tu t’arriba a casa, tu no pots saber si és d’energia renovable o no, però la principal 

feina que ells fan és que si jo et reclamo una gran quantitat d’energia renovable, t’estic obligant 

a tu elèctrica a invertir en generació d’energia renovable. D’aquesta manera, al final si tothom 

em demana a mi SOM ENERGIA que li subministri aquesta energia i jo li demano a les 

elèctriques que ho facin, al final tindrem majors infraestructures d’energia renovables en el 

país.  

VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: A mi em sembla molt interessant aquesta 

proposta i que jo m’adhereixo a aquest prec.  

VOCAL SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies president, vocals. Comentar que és 

una iniciativa molt engrescadora, entenc que això podria esdevenir encapçalada pel ponent que 

l’ha presentat, una moció institucional pel proper ple, perquè entenem pel que ha 
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presentat el senyor Noël, seria viable pel que fa al respecte de donar electricitat a les 

instal·lacions públiques de Valldoreix. Per tant màxim suport i proposar el fet de poder fer una 

moció institucional. Gràcies. 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Nosaltres també estem d’acord, no vull aixafar 

la guitarra a ningú, no anem en contra, però evidentment ho he parlat, aquest tema ja s’havia 

parlat en l’anterior legislatura perquè un vocal nostre, que era el senyor Ribera, ja va exposar el 

tema aquest de concretament de la mateixa empresa aquesta. El que passa és que ho he parlat 

amb l’enginyer i aquesta EMD juntament amb altres ajuntaments, te contractat un bloc de 

municipis la contractació de l’energia amb l’ACM, per tal d’abaratir costos i tenir millor servei. I 

em diu que per tal de contractar empreses d’energia cal fer un concurs i evidentment és la seva 

opinió, diu que les empreses d’energia contactin amb l’ACM pel proper concurs. Aquest és el 

posicionament del nostre tècnic. Però vull dir que estem d’acord amb el prec que heu presentat. 

En tot cas ho seguirem parlant amb l’enginyer per veure si tenim alguna possibliltat de poder 

acollir-nos en aquesta proposta. Gràcies. 

 

B) Pregunta del Grup Municipal de Ciutadans sobre el Decret de Presidència 

609/2015. 

 

La senyora Susanna Casta la retira perquè ja té la informació. 

 

C) Pregunta del Grup Municipal de Ciutadans sobre la utilització i l’ús futur del 

camp de futbol 

 

El camp de futbol que tenim actualment està fora d’ús i no ho fem servir pel que es va 

construir. 

 

Que no s’ha pogut acabar de construir la resta de les instal.lacions pròpies d’un Camp de Futbol 

com uns vestuaris, uns marcadors o unes graderies. 

 

Que malauradament no hi ha actualment cap equip de futbol a Valldoreix que utilitzi aquest 

espai. 

 

Que està en mal estat a causa dels senglars que fan forats totes les nits i les males herbes que 

creixen per tota l’esplanada. 

 

Que els fonaments del Camp no són segurs a causa de la riera que els envolta.  
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Que hi ha un cost de conservació del Camp de Futbol sobre els pressupostos que encara que 

sigui poc es podria destinar a altres partides. 

 

I que no veig que estigui projectada cap millora o canvi d’ús per a aquesta instal.lació. 

 

Amb totes aquestes puntualitzacions la meva pregunta és, si té previst el govern de l’EMD 

alguna actuació sobre el Camp de Futbol? 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Llegeix el prec.  

 

VOCAL SR. BERNAT GISBERT RIBA: Bona nit, aquest tema del camp de futbol em sembla 

que l’haviem parlat alguna vegada tu i jo, no se si ho recordes, però va ser el juny o juliol. 

Obviament aquest camp de futbol no té ni les mides reglamentàries, ni vestidors, etc i se li diu 

camp de futbol per a que la gent el conegui però té moltes mancances, és obvi. Nosaltres en el 

programa portàvem fer un nou camp de futbol i ho mantenim i comentar-te que hi ha gent que 

l’està fent servir, les extraescolars del Ferran Clua, SAEC, i el Complex Esportiu, que fan les 

estades d’estiu i Nadal. És així, de veritat. Vaig parlar amb la Núria Sàbat i la Núria Toledano. 

Després comentar-te que el van netejar dilluns passat, s’intenta fer un mínim manteniment per 

a que sigui una zona lliure per a que la gent pugui practicar esport. Si que és veritat que no 

està en unes condicions hiperòptimes per desenvolupar la tasca esportiva d’un partit de futbol, 

però també si mirem enrere, de com estava anys enrere, crec que hi ha una millora. 

 

VOCAL SR. XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Perdó, però com vaig ser el vocal que vaig 

portar a terme aquestes millores, comentar que el que és important del camp de futbol, és que 

és una zona verda amb un ús esportiu i per tant no es pot construir res. No podem fer grades, 

ni res perquè està afectat pel vial i fins que no es desafecti i es canviï la qualificació d’aquesta 

zona no es podia fer res, grades, tanques, ni res. Això és el màxim que podem fer i per això 

està en aquetes condicions.  

 

VOCAL SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Estava clar que no és un camp de futbol perquè 

no té les condicions i si hi vas a córrer et trencaràs un peu segur dels sots que hi ha. L’heu 

arreglat ara perquè jo em vaig queixar, i jo hi passejo cada dia, cada dia, i si que és veritat que 

últimament, a les 5 de la tarda, hi ha un grup de nens de 15 o 16 anys amb un entrenador que 

donen voltes. Els matolls, els forats que hi ha, allà no es pot fer esport. Hi ha 5 o 6 porteries 
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i si vosaltres ni voleu dir esplanada de joc, és perfecte, però tingueu un bon seguro perquè allà 

la gent es trencarà un peu segur.  

 

 

D) Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre el CONSELL ASSESSOR 

URBANÍSTIC. 

 

L’any 2013 es constituïa a St. Cugat el Consell Assessor Urbanístic (en endavant CAU) donant 

compliment a una moció institucional acordada per tots els grups i d’acord amb el document 

sobre la transparència i el bon govern aprovat en sessió plenària al desembre de 2012. 

Aquest CAU comptava amb la presència d’un membre designat per l’EMD per tal de betllar pels 

interessos de Valldoreix sempre que hi hagi un tema que afecti a la vila. 

En el primer ple d’aquesta legislatura, on es van designar els càrrecs de Valldoreix per a tots 

aquells consells consultius de St. Cugat on hi tenim dret a ser presents, no vam designar-hi 

ningú. És per això que fem la següent PREGUNTA: 

 

Qui és el representant de l’EMD de Valldoreix en el Consell Assessor Urbanístic de St. Cugat? 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Llegeix la pregunta. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: No hi ha cap representant nomenat perquè 

encara no s’ha convocat cap reunió d’aquest consell. Com tenim també reunions periòdiques 

amb el Sr. Damià Calvet, que és el regidor de l’àrea, dins de les moltes preguntes que tenim 

preparades per ells, també li preguntarem aquesta, a veure quan es convoca. Gràcies. 

 

 

 

E) Pregunta del Grup Municipal d’ERC sobre la técnica d’esports 

Ja fa fa varis anys que la tècnica d'esports de l'EMD està d'excedència. Com supleix l'EMD 

aquesta vacant? Quin tècnic de l'EMD controla tècnica i econòmicament la concessió del 

Complex Esportiu? Disposa aquest personal tècnic de la formació, i els recursos suficients per a 

dur a terme aquestes funcions? 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: De fet abans ja n’hem fet esment, la tècnica d’esports 

titular està d’exedència, llavors no ens agradaria que hi hagués gent que anés sobrecarregada 

de feina. Llegeix la pregunta. 

VOCAL SR. BERNAT GISBERT RIBA: Com ja vam comentar, la tècnica és la Laura Suari, 

tant a la primera pregunta com a la segona, si que disposa de la formació per poder dur a 

terme aquestes tasques. Gràcies. 

VOCAL SR. NOËL CLIMENT JURADO: Perdò, la formació ja ho suposo, són els recursos. El 

dubte és si té els recursos suficients per poder fer totes les tasques que realitza aquesta 

tècnica. Si som conscients que potser està sobreocupada.  

VOCAL SR. BERNAT GISBERT RIBA: Que jo sàpiga i si no m’ha dit el contrari, ella no es 

troba sobreocupada i ho porta bé. Gràcies. 

 

F) Pregunta del Grup Municipal de la CUP-PC sobre la col.locació d’un senyal 

STOP a l’Avinguda Baixador 

 

Col.locació d’una senyal STOP en carrer Plà/avda. Baixador. Ja vam demanar la col.locació 

d’aquesta senyal d’STOP al Ple del setembre i encara no està col.locada. La re-pregunta és: no 

la volen col.locar? o simplement es tema de poca eficiència. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Aquesta és una repregunta. El 

tema de la senyor de Stop, que costa molt poc posar una senyal.  

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Està posada la senyal de Stop. Vostè va 

demanar la senyal i jo li vaig transmetre al tècnic. I jo donava per fet que ja estava fet. I quan 

vostè va presentar la pregunta vaig anar al tècnic i em va dir que no es podia posar, em deia 

un altre carrer, ell es va confondre, i llavors em va dir, doncs la poso ja! I ja està. 

 

 

G) Pregunta del Grup Municipal de la CUP-PC sobre l’arrenjament dels laterals 

de les parcel.les de l’Avinguda Baixador amb l’entroncament dels carrers 

nous de la zona de la Capella de Sant Joan 
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Arrenjament dels laterals de les parcel.les de l’Avda del Baixador en l’entroncament amb els 

carrers nous acabats aquest estiu passat a la zona del sector de la capella de Mirasol. Aquesta 

questió també la vam plantejar al Ple del setembre i aquí si que veiem clar que hi ha hagut 

poca eficiència, doncs han tingut la maquinària d’asfaltat acabant els trams del carrer Pamplona 

i San Sebastià i no han estat capaços de, tenint les màquines d’asfaltar allà mateix, arranjar els 

espais que els hi comentàvem. La pregunta és: pensen fer les feines que els hi demanem per 

evitar el deteriorament de la urbanització dels carrers que els veïns han hagut de pagar en la 

proporció del 80%?  

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

VOCAL SR. XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Aquesta és també una 

repregunta, i aquesta em sap més greu, que ens costa més diners del compte. Llegeix la 

pregunta. 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Intentar evitar que no hi hagi aquestes 

erosions i l’altre seria el que ha dit vostè, en quan tingui l’informe li passo, i de tota manera li 

pot preguntar en el tècnic i li donarà tote les explicacions possibles, i ho entendrà. Gràcies. 

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

les 23.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 

 


