
 

 

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

CELEBRAT EL VINT-I-DOS DE MARÇ DE DOS MIL DIVUIT. 

 

 

A Valldoreix, el dia vint-i-dos de març de dos mil divuit, a la seu de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre Presidenta Acctal. de la Junta de Veïns, 

senyora SUSANA HERRADA CORTÉS, es reuneixen a les 19.00 hores els Vocals següents: 

senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-, senyora ELENA 

DEGOLLADA I BASTOS – GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-; senyor BERNAT GISBERT I RIBA 

– GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-; senyor FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-

JOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; senyor NOËL CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; i senyora ANA 

CANO FARRÉ –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 la 

Presidenta Acctal. excusa l’absència del senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC- 

per motius personals i es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que 

són objecte de la present sessió. 

 

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

NOVEMBRE DE 2017 I DEL PLE ORDINARI DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2018. 

 

Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 23 de novembre de 2017 i 

ple ordinari del dia 1 de febrer de 2018, d’acord amb allò que disposen els articles 109 i 110 del 

Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa adoptar el següent ACORD:  

 

PRIMER.- APROVAR l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 23 de novembre de 2017 i 

ple ordinari del dia 1 de febrer de 2018. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Presenta per a la seva 

aprovació l’esborrany de l’acta del Ple ordinari de 23 de novembre de 2017 i ple ordinari del dia 

1 de febrer de 2018. 

 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor: 6 (4 PDeCAT-Demòcrates-Actuem, 1 CUP-PC, 1 ERC-MES) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 (Ciutadans) 

 

 

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 

 

 

A) MOCIÓ DE LA CUP-PC PER INCORPORAR NOVES MESURES PER GARANTIR LA 

SEGURETAT DE LES DONES A L’ESPAI PÚBLIC A LA NIT MITJANÇANT LA 

IMPLANTACIÓ DE LA PARADA A DEMANDA PER LES USUARIES ALS 

AUTOBUSUS QUE CIRCULEN PER VALLDOREIX. 

 

EXPOSICIÓ MOTIUS 

 

En el marc d’aprofundir en les polítiques feministes que aconsegueixen afavorir una Vila més 

inclusiva per a totes les persones -amb especial èmfasi en les dones-, es proposa que l’Area de 

Mobilitat de l’EMD de Valldoreix incorpori noves mesures que garanteixen un plus de seguretat 

per a les dones en l’Espai Públic durant la nit i l’associat tant als trajectes que derivin del treball 

amb possible nocturnitat i també el que es derivi de l’oci. 

  

Es tracta, doncs, de permetre que les dones que ho sol·licitin puguin baixar del bus en un punt 

intermedi entre dues parades oficials, si això possibilita una reducció de la distància que hauran 

de caminar en un espai solitari fins a arribar al seu destí.  

  

La proposta té per objectiu evitar al màxim els punts de l’espai públic que puguin ser percebuts 

com a insegurs per les dones (ja sigui per carrers amb una mala il·luminació; indrets inhòspits, 

carrerons d'escassa concurrència, poca visibilitat en un carrer i creació de pantalles visuals, 

dificultat d’accés...) 

 

Donat que aquesta proposta pot tenir també un evident benefici per altres col·lectius, com 

persones amb mobilitat reduïda, nens etc., es podria fer extensiva a aquests col·lectius si així es 

considera oportú. 

 

ATÈS que a proposta de la CUP Poble Actiu, el Consell Plenari de l’Àrea 
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Metropolitana de Barcelona ha aprovat la implantació de la “parada a demanda” per 

les usuàries dels serveis d’autobusos. 

 

ATÈS que especialment per la nit, la mobilitat sols tornar-se especialment insegura per a 

moltes dones i adolescents, en part per les noticies al respecte de robatoris recurrents a la Vila, 

determinant una limitació d’aquesta mobilitat a determinats llocs i moments per la sensació de 

por que puguin tenir que fer front. 

 

ATÈS que una avaluació de l’impacte de gènere en mobilitat i transport segurament ens 

alertaria d’una major sensació d’inseguretat per part de les dones respecte als homes, el que 

acaba per tenir incidència en la seva mobilitat, que es pot veure limitada si no hi ha garantida la 

sensació de seguretat, per la sensació de por i o perill al que tenen que fer front. 

 

ATÈS que la proposta que es fa es un exemple dels canvis i propostes tant en urbanisme com 

en mobilitat amb perspectiva de gènere i té un cost zero, o pràcticament zero, a nivell 

econòmic, i per tant és de fàcil implantació pel que fa al seu pressupost. 

  

ATÈS que la mesura ja està en marxa com a pla pilot a ciutats com Donostia (Guipúscoa), 

mentre que a d’altres s’acaba d’aprovar la seva inclusió, com al municipi de Bilbao (Biscaia) o 

Terrassa i a moltes ciutats d’Alemanya està funcionant. 

  

ATÈS que la proposta no redueix els drets de cap altre usuari del servei de busos, però en 

canvi sí que amplia la percepció de seguretat d’aquelles persones que pel fet de ser dona 

corren el risc de patir agressions a l’espai públic. 

   

ATÈS que les dones i adolescents, no han de veure restringida la seva llibertat de moviments i 

la seva disponibilitat a gaudir de tots els indrets de Valldoreix o Sant Cugat, i han de tenir 

garantida una tornada a casa tranquil·la després de gaudir de l’oci nocturn, i no haver de 

condicionar aquest fet a fer servir sempre el transport privat.   

  

ATÈS que més enllà de l'anàlisi i aplicació d'una mesura d'aquestes característiques a l'àmbit 

d'actuació propi Valldoreix, cal transmetre aquesta dinàmica de servei, pensant en les usuàries i 

la seva seguretat, a l’ATM que ofereix un servei de bus nocturn a la nostra ciutat en línies inter-

urbanes, més tenint en comptes que en aquests trajectes les parades acostumen a ser 

escasses. 

  

ATÈS que tot i que l’objectiu principal és millorar el servei i seguretat des d’una 
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perspectiva de gènere, hi ha d’altres col·lectius (com gent gran, gent amb mobilitat reduïda, 

nens...) que per motius també de seguretat o bé de mobilitat, podrien veure’s-n afavorits per 

aquesta mesura, però que la seva implementació pot necessitar de mesures complementàries 

(habilitar llocs per la càrrega-pujada o baixada-descàrrega, etc.), però que la seva 

implementació segurament també redundaria en el col·lectiu de dones que són principalment 

les que fan el treball de cures d’aquells altres.  

 

Per aquests motius que es proposa al Ple de la Junta de Veïns de  l’EMD de 

Valldoreix  l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- L’estudi sobre l’aplicació de la “parada intermèdia” sota demanda, de forma que el 

conductor/a dels busos urbans permeti que les dones baixin del vehicle en un punt intermedi 

entre dues parades, tot i que sense alterar el recorregut oficial, i que l’aplicació d’aquesta 

mesura es realitzi aquest any 2018. 

 

SEGON.- Es consultarà els treballadors del Transport Públic per conèixer la seva opinió sobre la 

proposta, així com acordarà amb la plantilla (la qual, en darrer terme, serà l’encarregada 

d’aplicar-la) possibles ajustos o esmenes que facin més viable la implantació de la “parada 

intermèdia”.  

 

TERCER.- Es faran consultes amb els ajuntaments que ja hagin aplicat aquesta mesura (o 

estiguin a punt de fer-ho), per aprendre de la seva experiència i no repetir possibles errades 

detectades en els plans pilot, si així s’estima escaient.  

 

QUART.- La Vocalia de Mobilitat acordarà els criteris concrets que desenvolupin aquesta 

mesura, com ara l’horari en el qual podrà ser demanat, assegurant-la en tot cas la franja 

d’horari nocturn, si és amb caràcter diari, el màxim d’aturades extra que es podran realitzar 

entre parada i parada oficial; qui podrà baixar en aquell punt, etc. A tall d’exemple en el bus 

urbà local es podria aplicar a les expedicions que circulin a patir del vespre. 

 

CINQUÈ.- Un cop definida la mesura i el seu àmbit d’aplicació, s’obriran converses amb l’ATM i 

altres administracions amb competències en Mobilitat per poder fer efectiva la proposta i la 

seva aplicació en les línies interurbanes nocturnes que passen per Valldoreix 

 

SISÈ.- Estudiar també la implementació d’aquesta mesura de parada a demanda per altres 

col·lectius susceptibles de beneficiar-se de la mateixa, com persones amb mobilitat reduïda, 

nens, gent gran. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Llegeix la moció 

presentada. 

 

PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Gràcies senyor Humet, 

nosaltres vam estudiar aquesta moció i tal com vam dir la votarem a favor. Estem totalment 

d’acord que sigui per col·lectius vulnerables però teniem el dubte de si realment també pot ser 

per tothom, però com que la moció parla de fer un estudi i arribar a un acord, la votarem a 

favor. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo per primera cop i sense que serveixi de precedent, estic en 

contra d’una moció presentada pels meus companys de CUP-PC, ho hem parlat, estem en 

contra del fons de la moció en sí, els havíem presentat una proposta, però ha sigut tard, i 

entenc que no té el mateix fons, i per tant entenc que els companys de CUP-PC estimin tirar 

endavant aquesta moció, però nosaltres votarem en contra perquè entenem bàsicament que la 

moció aprovant-la, va en contra del que pretén defensar. Aprofundir en la idea de que les 

dones són vulnerables i que se les ha de protegir d’una manera especial en el transport públic. 

Nosaltres entenem que primera, el transport públic de Valldoreix i la gent que el fa servir 

donarien per fer aquestes parades intermitges per a tothom, és a dir no creiem que hagi de ser 

un col·lectiu especialment vulnerable, o dit d’altra manera, hi ha tants col·lectius que es poden 

sentir en perill i que no estan en aquesta moció, i que no podriem fer res per encabir-los a tots, 

que en el fons estem jugant amb una sensació que pugui tenir algú. Si la sensació és de perill o 

de por, doncs potser que anem a treure aquesta sensació, doncs potser que siguem capaços 

que no hi hagin punts foscos en el poble, i que de fet juraria que no hi ha gaires atacs a la vila 

de Valldoreix, quan es fa fosc a persones que van pel carrer, però potser m’equivoco. En 

qualsevol cas molt d’acord en què hi hagin parades intermitges però no en el que persegueix, 

en el fons de la moció que és per a que les dones no se sentin atacades o altres col·lectius que 

podrien ser vulnerables. Votarem en contra però crec que s’aprovarà tranquil·lament en fer 

l’estudi de viabilitat. Nosaltres mirant els atesos de la proposta d’acord, en que parlen que la 

majoria estan marxant a altres llocs, la proposta que més enllà de l’anàlisis, l’aplicació, propi de 

Valldoreix que es transmitís més enllà, però clar tot el que té a veure en que la dona i els 

adolescents….tot el que fa referència amb això, no ho veiem bé. I en els acords, el segon, el 

tercer, el quart i el cinquè doncs estem totalment d’acord, evidentment el sisè, no, entenem 

que ha de ser per tothom, i evidentment doncs el primer punt, no ha de ser així, i que creiem 
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que està equivocada per aquest motiu. Tot i així, endevant les “hachas”! 

 

SRA. ANA CANO FARRÉ: A mi em sembla una bona proposta, original, que pot donar solució 

a una problemàtica que desafortunadament existeix, encara que no passi res, la sensació hi és 

sempre, el que és una pena, i comparteixo varis punts encara que sigui increíble, però no 

obstant és una demanda que s’ha d’estudiar, ja que hem de tenir en compte molts factors a 

considerar com molt bé han dit, en primer lloc l’empresa de transports, el personal, la 

normativa, el procediment de seguretat, etc. i hem vist que s’ha aplicat en altres ciutats de 

forma exitosa, com Terrassa, per exemple, i que han de gestionar una xarxa d’autobusos més 

grans i un moviment d’usuaris més gran. Per tant si ells ho poden fer, nosaltres doncs perquè 

no? Podríem començar a mirar aquest model d’èxit, a l’hora d’implementar la mesura que ens 

sembla encertada per Valldoreix. També penso que hauria de ser un tema extensible, no només 

a les dones i a un cert col·lectiu, ja que es fa doncs que es faci per tothom, i a més a més 

considerant que la franja horària que heu considerat que eren les 9.30h aprox, ho dic perquè 

ho posa, la quantitat d’usuaris dels autobuses a partir de les 9.30h, normalment és sobre uns 

10… que no parlem d’un número molt molt nombrós. Llavors és una cosa que es pot fer 

realment, que en el moment que són 200, no es pot parar 200 vegades, doncs no, es pot parar 

10 vegades o 12 un dia, o 15 un altre, i molta gent ja pararà a la seva parada. Ens sembla una 

bona proposta i votarem a favor.  

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS JOVELLANOS: No sé si ho he obviat o és 

que no m’heu escoltat quan he llegit el text, perquè és evident que a l’hivern a les 17.30 és fosc 

i si que hi ha usuaris de transport, a partir del vespre o capvespre, hora baixa. Sobre la 

vulnerabilitat que existeix, en aquests moments és una realitat, i crec que la prevenció és un 

tema molt important. Llavors hem d’actuar i creiem que en altres llocs s’està fent aquesta 

mesura i s’està fent amb relatiu èxit, i no ha de passar res. Sobre el que proposes que sigui per 

a tothom, deixaria de ser una línia de transport urbà perquè un bus a demanda, no podria 

complir amb els horaris de pas, perquè si en un recorregut haig de parar 30 vegades i resulta 

que paro 45, doncs aquests minuts que se m’acumulen, va en funció dels altres i del personal, 

dels horaris de descans, etc. El concepte és per una eventualitat, del que pot passar sobretot 

amb les dones i noies pel risc que hi pot haver, i sobretot des del punt de vista de prevenció, i 

creiem que no ha de comportar cap destarotament i el que dieu que hauria de ser per a 

tothom, seria ideal, però no estaríem parlant de transport urbà ni de línies amb un pas fix 

d’horari ni tot plegat.  

 

 

PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS:  Nosaltres, com he dit 
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abans, com és un estudi, ho mirarem, i estem d’acord en que siguin dones, noies, i nens.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 6 (4 PDeCAT-Demòcrates-Actuem, 1 CUP-PC, 1 Ciutadans) 

Vots en contra: 1 (ERC-MES) 

Abstencions: 0 

 

 

B) MOCIÓ DE LA CUP-PC PER A RECUPERAR LES MILLES FEMENINES DE 

VALLDOREIX. 

 

La presència de la dona als mitjans de comunicació ha estat un dels cavalls de batalla de la 

vaga feminista. Als informatius catalans només protagonitzen el 27% de les informacions. 

Tanmateix, la xifra es redueix a una xifra absolutament marginal –per sota del 3,5%- en el cas 

dels esports, segons un informe realitzat per La Fosbury, el mitjà especialitzat en "l'altre esport 

(esport femení)".L’esport masculí ocupa el 96,5%. 

https://www.naciodigital.cat/noticia/149957/esport/femeni/invisible/al/telenoticies 

 

Aquesta introducció reflecteix des dels mitjans de comunicació, una evidència que darrerament 

hem posat en boca de totes. Que en l’esport, també vivim en una societat  hetero patriarcal 

basada en una ideologia que perpetua la dominació masculina i la desigualtat social.  

Però amb la creixent presa de consciència de dones i nenes, de viure en un estat de 

discriminació o supeditació i en “els millors dels casos” de subordinació, s’ha desafiat aquest 

estigma social i ha esdevingut el pas previ per a transformar les estructures que el sostenen.  

Aquesta presa de consciència sumada al desenvolupament de la capacitat per a detectar com 

funcionen les relacions de poder, inicia el procés d’apoderament de les dones cap a la superació 

real de la desigualtat.  

 

“I la lluita de la dona no comença per denunciar l'opressor. Comença dins, comença per decidir, 

comença per desitjar, comença per dir que no i comença per destruir totes i cada una de les 

limitacions que creiem tenir”.*(Lía Ribes, Empoderament femeni) 

 

Aquest fragment parla d’ Empoderarse, concepte que implica que les dones accedim al poder i 

adquirim confiança en nosaltres mateixes per a tenir autonomia sobre les nostres vides i 

escapar del control dels limitats rols que ens imposa la societat. Comporta en definitiva, mai 

dominació sobre els altres, sinó tenir accés als recursos, capacitats i consciència per acabar 

https://www.naciodigital.cat/noticia/149957/esport/femeni/invisible/al/telenoticies
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amb la situació injusta de desigualtat en la qual vivim. 

 

I a les dones, ens calen espais propis per assolir l’empoderament i reprendre el camí 

reivindicatiu de lluita contra una inèrcia de milers d’ anys. I malgrat els esforços de totes, recula 

en certs moments de feblesa sempre davant d’aspectes relacionats amb la dominació 

masculina. 

 

Aquesta dominància predominant es pot exemplificar de forma molt visible en la publicitat, on s’ 

ens mostra esportistes homes que apareixen com a herois i en pràctiques físiques extremes en 

contraposició a la imatge de dones esportistes on se les encasella en una publicitat purament 

estètica. 

 

Per tant si Valldoreix amb les Milles Femenines, era un exemple de sororitat, o solidaritat entre 

dones, i donava un espai per a que dones d’arreu vinguessin i el construïssin com a propi, de 

reivindicació, de reafirmació, davant dels estereotips que es perpetuen; ara Valldoreix amb 

l’argument d’una baixa participació ha cedit sense adonar-se a la lògica dels estereotips i la 

falsa igualtat de gènere. 

 

Dones soles fent una cursa no vol dir pitjor participació ni menys ressò ni menys incidència.  

L’èxit de la cursa no s’ha de basar en dades quantitatives i sí en llur incidència social, i per tant, 

seguint aquesta lògica, qualsevol futur  intent de promoció ha de connectar amb les 

protagonistes que no han vist en la organització el reconeixement de la cessió d’un espai que 

ens ha de ser propi, únic i necessari, on poder començar a trenar i resoldre una situació que 

hores d’ara és desigualtat majúscula. 

 

Voldríem que Valldoreix fos una vila femenina però som testimonis que no és cap prioritat pel 

govern. Aquest, organitzant una cursa mixta, supedita a la corredora a participar en un pla de 

desigualtat física en vers l’home, relegant-la a un segon terme. Quan es posa un podi per a 

homes i un per a dones  amb l’evidència que les marques d’ells acostumen a ser superiors a les 

d’elles, que la competitivitat de la cursa fa sempre veure al sexe masculí arribant primer a la 

meta i que la primera dona sempre triga una estona en finalitzar,  és visibilitza la desigualtat 

amb la que les dones hem de competir a diari en tant que ningú pot negar la fortalesa i 

determinació al fet de ser dona,  de ser companya, mare i  treballadora. 

 

Per aquestes raons i sense adonar-se’n Valldoreix ha tornat a recular de forma insòlita. S’ha 

oblidat el bagatge de tants anys essent capdavanters en una iniciativa quasi única i pionera i 
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que entenem s’ha de recuperar, assumint aquest compromís, no només amb les dones, sinó 

amb a la Vila i la societat en general. 

 

El passat mes de gener de 2017, els presents al Ple de Valldoreix ens quedàvem amb un pam 

de nas quan el company d’ERC, defensant una moció per a fer més reivindicativa la jornada de 

la cursa, el govern anunciava la fi de les Milles Femenines. 

 

Ara, novament volem proposar la recuperació d’una tradició Valldoreixenca que ens pot tornar a 

fer sentir orgulloses, que ha de poder incidir en el futur de les seves vilatanes i que serà  un 

exemple a seguir per tantes altres Viles i Ciutats. 

 

I així mateix li diem al govern que té prou capacitat com per a recuperar les Milles Femenines,  

com també per potenciar el nombre de participants. Que el calendari de curses a Valldoreix no 

s’ha de limitar només a aquesta cursa i que es pot complementar com ja s’ha fet en nombroses 

ocasions amb altres. 

 

Per tant, es proposa al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix l’adopció del 

següent ACORD: 

 

Recuperar les milles femenines pel març de 2019 en un context on les dones tinguem una 

participació activa i reivindicativa amb la complicitat del Govern Local.  

  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: La intenció d’aquesta moció 

és la recuperació de les Milles femenines de Valldoreix. Llegeix la moció presentada. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Evidentment, com no pot ser d’una altra manera, el nostre vot 

és afirmatiu a aquesta moció. Ja ho vaig dir en la seva intervenció l’any passat, volíem fer-la 

molt més reivindicativa i el que ens vam trobar va ser tot el contrari, la lògica de quanta més 

gent millor, creiem que no és aplicable a aquesta cursa tan específica,  i així ho vam defensar 

l’any passat i amb tots els nostres arguments, tant d’una banda com de l’altra, entenem que li 

donava una ideosincràcia especial precisament i ens posava en el mapa, precisament per 

aquest caràcter reivindicatiu que tenia la cursa, i creiem precisament que el que havíem de fer 

era explotar més aquest caràcter reivindicatiu i donar cobertura mediàtica per aconseguir que 

tothom qui està defensant a dia d’avui la igualtat de gènere i l feminisme com a única 
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via per avançar en aquesta societat, hi pugués participar d’una manera o altra. Juraria que amb 

el boom que ha tingut aquest any –del qual me n’alegro molt-, amb tot el que seria el 8 de 

març i tota la lluita feminista, juraria que hauríem tingut encara un índex de participació prou 

interessant, i de fet crec que és un tema que si ens guiem per l’abast que té en quant al 

seguiment i en quant a com es va incrementant el nombre de gent que cada cop té més clar el 

tema de la lluita feminista, podríem aconseguir l’objectiu que teòricament perseguia l’equip de 

govern, que era incrementar el número de persones que hi participàvem. En el seu moment ja 

vaig dir que em semblava una aposta errònia i evidentment no puc fer altra cosa que votar a 

favor i donar suport a aquesta moció. 

 

SRA. ANA CANO FARRÉ: Per la mateixa raó que volem que existeixi una autèntica igualtat 

entre homes i dones, ens sembla coherent que hi hagi curses mixtes. Cadascú ha de ser lliure 

per prendre part en aquestes classe d’activitats, sense que sigui el gènere una raó d’exclusió. 

Qui vulgui, benvingut sigui. Moltes gràcies. 

 

SR. BERNAT GISBERT RIBA: Ens tornem a trobar aquí un any després, amb el mateix de 

l’any passat i realment em sap greu que en el dia de les Milles no estiguéssiu allà per veure 

l’ambient que hi havia, perquè jo ja sabia que vindríeu i copsaríeu l’ambient que hi va haver. 

Muntar una cursa, suposo que vosaltres no ho heu fet mai i parleu una mica des del 

desconeixement, però muntar una cursa  no és tan fàcil com sembla i amb totes aquestes 

justificacions que m’has donat, Xavier, t’entenc però darrera d’una cursa també es miren altres 

coses. Jo no comparteixo en absolut que es posi envers la desigualtat de la dona respecte a 

l’home, perquè arribi més tard una dona, i si ho preguntes a noies que van córrer, diuen que 

cap problema, si no mixtes i no hi ha cap problema. Parlant una mica de números, tot i que sé 

que per tu no és un referent, al 2013, quan la vam fer gratuïta i eren femenies, vam tenir 339 

participants, i a partir d’aquí les vam fer pagant un preu molt simbòlic, que eren 10€ la 

inscripció; el 2014 vam tenir 159 participants –un 53% menys d’inscrits-; el 2015, 137 

participants; i el 2016, 99 participants. Aquesta tendència a la baixa ens va fer reflexionar i ens 

va fer pensar que era el moment d’experimentar i veure què passava si la fèiem mixta. El 2017 

la vam fer mixta i vam tenir 459 participants, amb més dones que els anys anteriors, amb 101 

dones per ser concrets. Aquest any 2018, hem tingut 479 participants dels que 142 eren dones. 

Les dades són inequívoques, després no sé si heu mirat com està el mercat de les curses a 

nivell femení, i només  hi ha una cursa consolidada i totes les altres de tots els pobles han 

desaparegut. Crec que si és per això ha de ser per alguna cosa, no? La cursa femenina que es 

fa és la de Barcelona. Una reflexió que faig jo sobre perquè és difícil mantenir el format femení? 

Doncs perquè malauradament les dones representen un 25% dels participants i si també li 

sumes que les inscripcions han baixat un 20% a totes les curses, doncs crec que és una dada 
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molt clara. Et posaré l’exemple de la Marató de Barcelona que aquest any hi ha hagut 3000 

inscrits menys, tot i així hi havia moltíssimes dones també. Com a corredor i com a persona que 

fa curses, quan hi ha pocs inscrits, la gent no s’enganxa, no hi ha ambient, i la gent l’any 

següent no repeteix. Això m’ha passat a mí i li ha passat a molta gent que córre. I a més un 

problema afegit –que també penso que pot condicionar la cursa de Valldoreix-, és que estem en 

una època de “marquitis” que vol dir que la gent busca fer les millor marques possibles, i 

Valldoreix si algú surt a córrer pot experimentar que no en té res de pla i menys el circuit que 

vam fer –tot i que tampoc hi havia possibilitat de fer altre circuit perquè Valldoreix és 

Valldoreix-, i orogràficament és així, no hi ha res a dir. Jo el dissabte vaig estar preguntant a 

diverses noies, noies que coneixia i noies que no, i em van dir que ho prefereixen 

indubtablement així, per un tema d’animació i que en cap moment creuen que supediti 

l’activitat que es mostri l’inferioritat de la dona respecte de l’home, perquè té el mateix mèrit la 

dona que normalment arribarà una mica més tard, perquè la condició és així, i això no vol dir 

que sigui menor o inferior respecte de l’home. Després una pregunta que em feia jo a l’acabar, 

dic tots aquests nens que van participar i que vam donar medalla a tot per fomentar el 

companyerisme i compaginar l’esport amb la salut, que es preguntarien els nens si només 

veuen córrer les seves mares i no els seus pares. Aquesta és una pregunta que deixo enlaire 

perquè també estaríem creant desigualtats. No donarem suport a la moció. Gràcies. 

 

SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Està clar senyor Gisbert que 

no ha entès res de la moció per l’argumentari que m’ha exposat. Està clar que des del punt de 

vistar mercantilista no surten els números i està clar que si l’any 2013 tenieu 339 participants i 

el 14, 159, i el 2015 i 2016 ha anat baixant, és que heu fet una gestió pèssima.  

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Més enllà de la gestió, ostres que facis una cursa només de 

dones, i que els nens vegin que aquell dia corren només les dones, no veig on està el problema, 

no és que estiguis vetant que els homes corrin en la resta de curses, i jo crec que el que 

s’estava proposant no és que s’abandoni una cursa que puguis fer que hi vingui molta gent, és 

que la doblis. És a dir, i tampoc entenc que diguis que no en tenim ni idea de muntar una 

cursa, que és super complicat, i evidentment que és super complicat muntar qualsevol cosa i 

una cursa suposo que també, però el que estem dient és la força que tenia el fet de reivindicar 

les Milles de Valldoreix. Ja està, això si que ho pots entendre, i d’acord en que no vulgueu 

acceptar la moció i d’acord en que la voleu continuar fent com sigui, però el que se us està 

demanant és que hi penseu i que era un punt de reivindicació important que hem perdut. Ja 

està, no va més enllà.  

 

 



 

 
 

12 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra: 4 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem) 

Abstencions: 1 (Ciutadans) 

 

Decau la moció.  

 

 

C) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-

MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER ADEQUAR EL MAL ESTAT DE LES 

MARQUESINES DE LES PARADES DE BUS DE LA VILA DE VALLDOREIX. 

 

1. ATÈS que la xarxa de busos representa un pilar fonamental per a la cohesió de la nostra Vila 

a més d’un element de connexió imprescindible entre els diferents punts neuràlgics de 

Valldoreix.    

2. ATÈS que les marquesines dels busos, més enllà de la seva funció estrictament vinculada en 

l’àmbit de mobilitat, són també un punt estratègic informatiu tenint en compte que el teixit 

associatiu i veïnal les acostuma a aprofitar com a plataforma per fer difusió de la seva activitat 

social.  

3. ATÈS que el mal estat en que es troben part de les marquesines, on fins i tot en molts casos 

hi manca la informació de les rutes i horaris de les mateixes línies de Bus que hi passen, i així 

ho corroboren diverses queixes veïnals al respecte.  

4. ATÈS que la mobilitat i el transport públic és competència de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Valldoreix tal i com regula l’article 82.2 del Règim Local de Catalunya. 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns de 

Valldoreix acordi: 

 

PRIMER.- Adequar les marquesines amb la informació pertinent dels recorreguts i horaris de 

les línies de Bus que hi transcorren.  

 

SEGON.- Arranjar les marquesines en mal estat, i també les més recents, per tal que les 

entitats, tal com fan habitualment, hi puguin difondre les seves activitats. 

 

TERCER.- Dur a terme la modificació pressupostària a tal efecte abans de la propera Junta de 
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Veïns, corresponent al maig de 2018, i executar la proposta d’arranjament no més tard del juny 

d’enguany.  

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Com que el ple és llarg i dens, en lloc de llegir, explicaré el 

tema de com estan les marquesines del bus a Valldoreix, entenent u que les hauríem d’adequar 

i dos que ens hem d’assegurar que hi ha la informació de les diferents rutes. Això entraria dins 

de com haurien d’estar les marquesines. D’altra banda aprofitàvem la moció per arranjar 

aquestes marquesines com pertoca, no per fer-hi una cosa diferent, una cosa que ja es fa, que 

la gent enganxa, les associacions aprofiten, com que la gent s’atura a la parada de bus, doncs 

és un punt on la gent pot rebre altra tipus d’informació que no sigui només les línies de bus, i 

quan ha de venir i tal. Per tant dèiem que miréssim de quina manera es pot arranjar i poder 

aprofitar per posar altra tipus d’informació, i l’últim punt el que diu és que hi hagi la modificació 

de crèdits pertinent per poder fer això. Ja està. 

 

SRA. ANA CANO FARRÉ: “Estamos de acuerdo que es importante mantener el mobiliario 

urbano en óptimas condiciones y creemos que es verdad que cada tipo de elemento urbano 

lleve información actualitzada referente a la actividad que en ella se desarolle. Por tanto 

estamos de acuerdo en el acuerdo uno y dos en el que se pide arreglar las marquesinas en mal 

estado, por suspuesto, tiene su lògica, y añadir la información de los recorridos de las lineas de 

autobuses que es vital para el buen uso del transporte público.” No obstante y respecto al 

punto 3, no consideramos que las marquesines sea un espacio idóneo para informar de 

actividades que no tengan relación alguna con la mobilidad urbana, sinó ya buscamos otro sitio 

para esta información.  

 

SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Nosaltres evidentment 

votarem a favor, que aquestes feines de manteniment de govern s’hagin de presentar com a 

moció, és trist. Nosaltres al respecte al final del prec demanem un prec també de les 

marquesines, que ve directament per la demanda d’un ciutadà, aquests dies he anat passant 

per diferents marquesines de Valldoreix i realment, és una llàstima que haguem de fer aquestes 

mocions per demanar això.  

 

PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: A nosaltres ens ha sorprès 

una mica aquesta moció, però encara més al tècnic que no s’esperava aquesta moció, 
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perquè del que parla de la gestió, ja s’està fent. Nosaltres si recordeu, ja es va aprovar una 

modificació pressupostària per les marquesines, ja s’han canviat el 70% de les marquesines de 

Valldoreix que són totes noves, des de fa temps que vam dir que volíem les marquesines netes, 

que només estiguéssin per la informació de les rutes i dels horaris. És cert que fa 15 dies vam 

tenir la demanda d’un veí que  no hi havien aquests horaris i ho vam reclamar a mobilitat, i 

encara no han arribat però amb els canvis que hem introduït, vam demanar-ne de nous i 

trigaran una mica més. De moment amb el que tenim li hem dit al tècnic de fer fotocòpies i 

enganxar-los als busos i avui m’ha informat que l’agent cívic ha acabat avui d’enganxar-ho que 

faltaven alguns, però que avui quedaria acabat. És la getió que ja s’està fent. Respecte a les 

noves marquesines, ja que són noves, més modernes i diferents, el criteri de l’EMD és 

mantener-les netes de quasevol cosa que no sigui els itineraris i horaris. Pensem que ja hi ha 

plafons per tot Valldoreix que realment estan quasi sempre buits, al Ferran Clua, a l’Escola de 

Música, Estació de Ferrocarrils, on es puguin anunciar tots els actes o allò que es vulgui 

anunciar i per això votarem en contra. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Si ho recorden, també en el seu moment els vam demanar 

ampliar el nombre de panells que hi havia disposats a aquest efecte, perquè els que hi ha són 

els que són i estan on estan, i que no estiguin bé perquè són llocs en principi d’acumulació de 

persones, i per tant, on hi ha pas com el de l’Estació, però si que creiem que alguns es podrien 

adequar i també posar-ne més i donar-los una mica més de “vidilla”, perquè els que hi ha estan 

com estan i llavors la gent no els fa servir. Estic d’acord en que s’haurien de fer servir més, que 

les associacions haurien de fer-los servir més. Més els panells que ja existeixen a dia d’avui. 

Creiem que són insuficients i estimàvem oportú aprofitar la moció aquesta doncs per dir que era 

un bon lloc per posar. Per això ho dèiem de posar en les parades altra informació, perquè en 

els panells que hi ha per posar-hi això, creiem que són pocs i que no tothom passa per allà., 

però cadascú és lliure d’opinar el que bonament vulgui. 

 

 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra: 4 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem) 

Abstencions: 1 (Ciutadans) 

 

Decau la moció presentada. 
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D) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 

MOVIMENT D’ESQUERRES PER A RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE 

GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR 

 

 

1. ATÈS que enguany es commemoren 25 anys de la mort de Guillem Agulló i Salvador, el jove 

de Burjassot, que l’11 d’abril de 1993 va ser brutalment assassinat per un grup de joves 

d’ideologia neonazi a la localitat de Montanejos, a la comarca de l’Alt Millars.  

 

2. ATÈS que la mort de Guillem Agulló, membre de l’organització política Maulets, no fou 

casual, sinó fruit de la seua militància independentista i antifeixista. Tal i com es constatà, ja 

que els joves que van intervenir en l’assassinat eren coneguts per la seva ideologia nacionalista 

espanyola. 

 

3. ATÈS que en el judici del cas, fet a Castelló de la Plana l’any 1995, el jutge va condemnar un 

dels acusats, el confés i autor de les ganivetades Pedro Cuevas, a 14 anys de presó per 

homicidi i va absoldre la resta del grup. Pocs dies després, un dels acusats, Juan Manuel 

Sánchez, va participar en una agressió amb navalla al barri del Carme de València. Dels 14 anys 

de condemna, Pedro Cuevas en va complir 4 a la presó i, per a les eleccions municipals del 27 

de maig de 2007 es va presentar a les llistes del partit ultradretà Alianza Nacional en el número 

4 per Xiva de Bunyol. 

 

4. ATÈS que malauradament, durant els darrers anys els Països Catalans han estat testimoni 

de nombrosos delictes d’odi, atacs a les seus de partits polítics, sindicats i associacions així com 

manifestacions racistes i xenòfobes a molts barris de les nostres ciutats.   

 

5. ATÈS que tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 25 anys per tal de 

mantenir viva la memòria i la lluita del seu fill, del nostre conciutadà, malgrat les amenaces 

rebudes i la indiferència institucional amb la que van topar al País Valencià. 

 

6. ATÈS que d’ençà s’han succeït continuadament manifestacions de rebuig, pronunciaments 

d’institucions, universitats, instituts d’ensenyament i escoles, així com d’organitzacions 

polítiques de diferent signe i de milers de persones anònimes amb manifestacions als carrers de 

molts punts dels Països Catalans. Així mateix, diversos grups de música han anat fent cançons 
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per a homenatjar-lo, entre d’altres Feliu Ventura i Obrint Pas.  

 

7. ATÈS que el Govern Valencià, el 12 d’abril de 2016, va realitzar a les Corts Valencianes un 

acte de justícia, homenatge i restitució de la figura de Guillem Agulló i Salvador amb la lectura i 

l’aprovació –per unanimitat- d’una Declaració Institucional.  

 

8. ATÈS que els informes Raxen del moviment contra la intolerància assenyalen 

malauradament, any rere any, les agressions i incidents relacionats amb els delictes d’odi, per 

racisme, homofòbia o discriminació, entre d’altres que es produeixen al nostre país. 

 

9. ATÈS que el passat 1 i 3 d’Octubre les institucions espanyoles van legitimar el feixisme i 

d’ençà s’han anat propagant agressions i actes de vandalisme dels grups de delinqüents 

neonazis i feixistes arreu dels Països Catalans, com els  del passat 9 d’Octubre de 2017. 

Episodis lamentables que ens recorden que sempre hem de restar amatents i combatent el 

feixisme que se sent impune als nostres carrers. 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns de 

Valldoreix acordi: 

 

PRIMER.- Retre homenatge a la figura de Guillem Agulló, el jove valencià assassinat 

brutalment per un grup de joves d’ideologia neonazi l’any 1993, i refermar el compromís en la 

lluita contra els delictes d’odi, el racisme, la xenofòbia i l’homofòbia.  

 

SEGON.- Proposar el nom de Guillem Agulló i Salvador a la comissió nomenclàtor per dedicar 

un espai públic o carrer a la seva memòria.  

 

TERCER.- Fer arribar els presents acords a la família de Guillem Agulló i a les Corts 

Valencianes. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Guillem Agulló era un jove valencià que l’abril del 93 va rebre 

un atac feixista, el van apunyalar i va morir. El van apunyalar i el van apallissar unes quantes 

persones, alguna d’elles se la va condemnar a 14 o 15 anys de presó, de les quals en va 

complir 4, va sortir de presó, es va presentar per un grup polític neo-nazi a les eleccions i és 

ben curiós que a dia d’avui, tinguent gent empresonada o a punt d’entrar a presó, per defensar 

unes idees polítiques de llibertat i en canvi fa uns quants anys, a una persona que per les 
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seves idees decideix matar-ne un altre, se’l posés en llibertat i se’l permetés participar 

políticament. No ho acabo d’entendre, com està això a dia d’avui a l’estat espanyol. Nosaltres 

entenem que com fa 25 anys d’aquella situació, d’aquell assassinat, entenem que l’hauríem de 

rendir homenatge i per això presentem aquesta moció. Primer per rendir homenatge a Guillem 

Agulló, segona per demanar a la Comissió del Nomenclàtor que depèn de l’Ajuntament de Sant 

Cugat, demanar des de Valldoreix, que es reservi un nom a un carrer o una plaça de Valldoreix 

que hi hagi en un futur per en Guillem Agulló, i que s’informés d’aquests acords a les Corts 

Valencianes i a la família de Guillem Agulló. Això és el que proposem nosaltres, entenent que és 

rendir un homenatge a aquests tipus de situacions és just i necessari, i entenem que no ens 

costaria res aprovar-ho com a moció del ple de Valldoreix. 

 

SRA. ANA CANO FARRÉ: “Quiero començar mostrando nuestro máximo respeto y apoyo a 

todas las víctimes asesinadas sean de la índole que sean, la violencia no nos lleva a ninguna 

parte, así como nuestra absoluta repulsa a cualquier tipo de odio, racismo, xenofobia, 

homofobia, etc. Lamentablemente no podemos rendir homenaje a todos los que quisiéramos, 

de los que han sido asesinados, torturados, y cuya vida ha sido truncada de forma traumática. 

No sólo para ellos sinó también para todos sus seres queridos. Gracias.” 

 

SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Gràcies, nosaltres com no 

pot ser d’una altra manera, votarem a favor d’aquesta moció.  

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Gràcies senyora Presidenta, nosaltres com no pot ser 

d’una altra manera també votarem a favor d’aquesta moció, perquè estem absolutament en 

contra de la violència en general, la violència per la persecució d’idees encara pitjor, i 

absolutament subscrivim tot el que ha dit el senyor Climent. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 6 (4 PDeCAT-Demòcrates-Actuem, 1 CUP-PC, 1 ERC-MES) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 1 (Ciutadans) 

 

S’aprova la moció. 

 

 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ, DES DEL DIA 1 DE 
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GENER DE 2018 FINS EL DIA 28 DE FEBRER DE 2018. 

 

Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2018, s’estableix que es donarà 

compte al Ple dels Decrets que facin referència a contractació. 

 

Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets referents a contractació des del 

dia 1 de gener de 2018 fins al dia 28 de febrer de 2018: 

 

- Decret núm 26/2018, de data 17 de gener de 2018, d’adjudicar pel procediment obert el 

contracte de manteniment dels webs corporatius de l’EMD a 6TEMS COMUNICACIO 

INTERACTIVA, S.L pel preu de 5.980 euros anuals més IVA. 

 

- Decret núm 88/2018, de data 7 de febrer de 2018, d’adjudicar el contracte menor del 

servei d’implantació del programa de gestió d’expedients a l’empresa ESPUBLICO 

Servicios para la Administración S.A, pel preu de 7.142’64 euros més IVA, pel termini 

d’un any. 

 

- Decret núm 116/2018, de data 14 de febrer de 2018, d’aprovar la pròrroga del contracte 

del servei de neteja forestal, amb l’empresa Arico Forest, S.L. 

 

- Decret núm 127/2018, de data 19 de febrer de 2018, d’aprovació  de la contractació pel 

procediment restringit, subjecte a regulació harmonitzada, del servei de manteniment i 

conservació de les instal.lacions d’enllumenat públic de l’EMD de Valldoreix.  

 

- Decret núm 137/2018, de data 21 de febrer de 2018 d’aprovació de la contractació pel 

procediment obert del servei de bustiades i repartiment del Butlletí Municipal, i aprovació 

dels plecs de clàusules tècniques i administratives. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix la dació de compte. 
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4.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL QUART TRIMESTRE DEL PRESSUPOST ANY 

2017. 

 

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 2017, es dóna informació al Ple de l’execució del quart trimestre 

del pressupost de l’any 2017. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: S’ha executat el balanç del quart trimestre i tenim els 

ingressos millor del que pensàvem. Tot ens quadra i les despeses estan d’acord. 

 

 

 

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

QUART TRIMESTRE ANY 2017. 

 

Vist que l’article 3 de la llei 15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de la lluita 

contra la morositat, estableix que els Tresorers, i en el seu defecte els Interventors de les 

Corporacions Locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 

previstos per aquesta llei pel pagament de les obligacions de cada Entitat. 

 

Aquest informe es pot presentar al Ple de la Corporació Local i s’ha de remetre al Ministeri 

d’Economia i Hisenda, i a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya. 

 

Es dóna compte al Ple de l’informe del compliment dels terminis de pagaments del quart 

trimestre any 2017. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Simplement, si sempre he dit que la gent està contenta 

de treballar per l’EMD de Valldoreix perquè paguem molt bé, no vull dir en quantitat sinó que 

vull dir que paguem en termini, aquest trimestre encara ho hem fet més bé, perquè hem pagat 

12,25 dies abans del final del termini. Normalment fem 4 o 5 dies abans de finalitzar el termini. 

Gràcies. 

 

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

2017, REMESES AL MINISTERI D’HISENDA. 

 

Es dóna compte al Ple de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera del quart trimestre de l’any 2017, remeses al Ministeri d’Hisenda. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: La idea és que la capacitat de finançament que és el que 

hi ha entre els ingressos –ingressats de facto- i les despeses –les que hem fet i les que hem de 

fer-, és el que ens dóna la capacitat de finançament. Tenim una capacitat de finançament de 

3.508€ aquest quart trimestre, i al marge de la regla de la despesa -que és simplement el que 

ens podem gastar que no sigui econòmicament sostenible-, en aquest moment el tenim en 

14.457€, per tant es dóna compte d’això i es passarà la informació al Ministeri d’Hisenda. 

 

 

7.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM 148/2018 DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD, DE 

DATA 27 DE FEBRER DE 2018, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

ANY 2017. 

 

Es dóna compte al Ple del Decret de Presidència núm. 148/2018, de data  27 de febrer de 

2018, d’aprovació de la liquidació dels pressupost any 2017, que es transcriu a continuació: 

 

“Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Valldoreix corresponent a l'exercici pressupostari 2017, realitzada per la Intervenció de Fons 

segons els preceptes continguts  als articles 183 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes locals, i els articles 89 i següents del Real Decret 500 

/1990, de 20 d'abril, així com de l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, pel qual s’aprova 

la Instrucció del model simplificat de Comptabilitat Local. 

Atès l’informe d’intervenció sobre el compliment dels requeriments de la Llei 2/2012 d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera.  

 

De conformitat amb el que disposen els esmentats articles, RESOLC: 

 

PRIMER.- Aprovar la Liquidació del  pressupost de la pròpia Entitat Municipal Descentralitzada 
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de Valldoreix, corresponent a l'exercici de 2017, de conformitat amb les magnituds següents: 

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

COMPONENTS  IMPORTS ANY ACTUAL IMPORTS  ANYS 

ANTERIORS  

1. (+) Fons líquids  4.708.113,89  4.194.684,21 

2. (+) Drets pendents de 

cobrament 

     -(+) del Pressupost corrent 

     -(+) de Pressupostos tancats 

     -(+) d’operacions no 

pressupostàries 

     -( -) cobraments realitzadats 

pendent d’aplicació definitiva   

 1.537.362,53  1.278.117,77 

           

959.548,46 

         

613.999,48 

 

           

560.153,36 

         

647.505,28 

 

       

17.682,07 

     

16.613,01 

 

             

21,36   

   

3. (-) Obligacions pendents de 

pagament 

 2.043.866,83    1.715.116,20 

     -(+) del Pressupost corrent            

987.397,93 

      787.469,22  

     -(+) de Pressupostos tancats      

106.108,47 

                       

61.913,68 

 

     -(+) d’operacions no 

pressupostàries 

     

950.360,43 

      865.773,30  

     -(-)  pagaments realitzats 

pendents d’aplicació definitiva 

              0,00           0,00  

I. Romanent de Tresoreria Toatal 

(1+2-3) 

 4.201.609,59  3.757.685,78 

II. Saldo de dubtós cobrament       

354.122,95   

      

495.321,13 

 III. Excés de finançament afectat                        

0,00 

IV. Romanent de Tresoreria per a 

Despeses Generals (I-II-III)   

 3.847.486,64        

3.262.364,65 
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DRETS 

RECONEGU

TS NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDES 

NETES 

AJUST 

RESULTAT  

PRESSUPOST

ARI  

 

a) Operacions Corrents 

b) Altres operacions no financeres 

      1. Total operacions no financers 

(a+b) 

2. Actius Financers 

3. Passius Financers 

Total operacions financeres  

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI 

4. Crèdits gastats finançats amb 

romanent de      tresoreria per a 

despeses generals 

 

5. Desviacions de finançament 

negatives de l’exercici 

6.Desviacions de finançament 

positives de l’exercici. 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT  

10.010.411,02      7.860.163,20      

2.150.247,82 

        

194.058.73 

     1.532.598,73     -

1.338.540,00 

         

10.204.469,75 

           

          9.392.761,93 

                9.742,20             

             204.436,86 

        

811.707,82 

          -

9742,20  

      -

204.436,86              

              214.179,06        -

214.179,06 

       

10.204.469,75 

 

           9.606.940,99 

        

597.528,76 

 
   

   

 

   

 

          

      

597.528,76 

 

SEGON.-  Quedar assabentats de l´informe de la secretària-interventora d´avaluació del 

compliment dels objectius de la llei orgánica 2/2012. 

 

TERCER.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera sessió 

que se celebri. 
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QUART.- Traslladar la present resolució a la Direcció General de l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques de 

la delegació d'Hisenda a Barcelona.” 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte del Decret núm. 148/2018, de data  27 de 

febrer de 2018, d’aprovació de la liquidació dels pressupost any 2017. 

 

 

8- DONAR COMPTE DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 

EXECUTADES DURANT L’ANY 2017, I QUE ES FACI PÚBLIC EN EL PORTAL WEB. 

 

Donar compte del següent informe, de data  27 de febrer de 2018,  de la secretària-

interventora sobre les inversions financerament sostenibles executades durant l’any 2017, i 

donar-ne publicitat al portal web: 

 

“L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix ha executat durant l’any 2017 les següents 

inversions financerament sostenibles, les quals no computaran per la regla de la despesa: 

 

Partida   Projecte     Import 

 

Inversions que provenen de contractacions de l’any 2016 

 

63700.09.165 Auditoria energètica        29.947’49€ 

69001.07.155 Arrenjament camí de la salut     149.314’00€ 

68901.07.155 Millora Avinguda Mas Fuster     287.795’51€ 

       

Inversions que provenen de contractacions de l’any 2017 

 

69000.07.171 Arrenjament Plaça de l’Estació      27.406’05€  

69001.07.171 Plaça de les Oliveres i Joan Gassó     54.823’41€ 

69002.07.171 Passeig de Rubí        46.254,59€ 

62500.13.442         Marquesines autobús       60.331’00€ 
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Total inversió financerament sostenible       655.872’05€ 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte de l’informe, de data  27 de febrer de 

2018,  de la secretària-interventora sobre les inversions financerament sostenibles executades 

durant l’any 2017. 

            

 

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

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

 

Atès que la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

Local,  ha modificat la llei reguladora de les Hisendes Locals, incorporant un nou article 193 bis 

que estableix que les Entitats Locals hauran d’informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques i al seu Ple, del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de difícil o 

impossible recaptació amb un límits mínims que estableix l’esmentat article. 

 

S’INFORMA al Ple de la Junta de Veïns que els mínims establerts com a drets de difícil o 

impossible recaptació segons l’article 193 bis són els següents: 

 

CRITERIS PERCENTATGES SALDOS DUBTÓS COBRAMENT 

Imports 

Percentatge mínim del 

MINHAP 

Saldo dubtós 

cobrament  
Anys 

400.451’83 10% 40.045’18 2017 

213.575’71 25% 53.393,93 2016 

84.404’55 25% 21.101,14 2015 

84.827’19 50% 42.413’60 2014 

17.636’04 75% 13.227’03 2013 

4.641’16 75% 3.480’87 2012 

153.273’78 100% 153.273’78 

2006-

2011 

 

Total dubtós cobrament 

fórmula MINHAP  326.935’52  
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INFORMAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Hi ha una sèrie de cobraments, que siguin de difícil o 

impossible recaptació no vol dir que nosaltres haguem tirat la tovallola, la idea és que 

segueixen existint i intentem cobrar-los, el que passa és que a l’hora de fer números el que fem 

és calcular –es pot calcular segons el Ministeri d’Hisenda o segons la Generalitat-, nosaltres el 

que fem servir és el de la Generalitat que és una mica més dur que el del Ministeri d’Hisenda. 

Considera que el 10% dels deutes del 2017, no els cobrarem; considera que el 30% dels deutes 

del 2015 i 2016, no els cobrarem; considera que el 60% dels deutes del 2014 no els cobrarem, 

és a dir que en aquest moment per nosaltres, fer números el que comptem és que hi ha una 

quantitat de 354.122,95€ de difícil o dubtós cobrament, o impossible. Insisteixo que no vol dir 

que no els cobrem, alguna vegada, al cap de temps, es cobren. 

 

10.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD NÚM 

149/2018 DE DATA 27 DE FEBRER DE 2018, D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 

PRESSUPOSTÀRIA NÚM 3/2018 D’INCORPORACIÓ DEL ROMANENT AFECTAT. 

 

Donar compte del Decret de Presidència núm. 149/2017, de data 27 de febrer de 2018, pel qual 

s’aprova la modificació de pressupostària núm. 3/2018, el qual es transcriu a continuació: 

 

“Atès allò establert en les bases d’execució del pressupost de l’EMD de Valldoreix, de 

conformitat amb l’article 177 i següents del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, i els 

articles 34 a 38 del Reial Decret 500/90, les modificacions pressupostàries mitjançant la 

incorporació del romanent de tresoreria afectat i per despeses generals  procediran per 

expedient instruït a l’efecte i els tràmits fonamentals seran el previ informe d’Intervenció i la 

resolució del President de l’EMD en que es justifiqui allò que determinen els articles esmentats. 

 

Vist l’informe d’Intervenció de data 27 de febrer de 2018 i en virtut de tot l’anterior, RESOLC: 

 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm 3/2018 del pressupost  2018, 

mitjançant la incorporació de romanent de tresoreria afectats, de conformitat amb l’article 172 i 

següents del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

El pressupost una vegada modificat queda de la següent manera: 
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PARTIDA DESCRIPCIÓ  IMPORT 

CAPITOL 1  DESPESES DE PERSONAL     

02-920-162.00 Formació personal funcionari  665,97 

03-321-132.00 Retribució espècies Escola bressol  336,91 

08-1532-150.01 Incentiu rendiment Brigada  1.138,99 

  TOTAL CAPITOL 1 2.141,87 

      

CAPITOL 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS      

02-920-226.04 Despeses assistència tècnica jurídica 17.666,00 

02-920-227.990 Contractes serveis generals  574,75 

02-920-231.20 Dietes locomoció personal 107,10 

04-323-212.00 Manteniment ordinari Ferran Clua 9.401,70 

06-334-212.00 Manteniment Casal cultura, nau, nec 2.401,25 

06-334-227.06 Contractes serveis Casal Cultura  670,34 

07-151-227.990 Honoraris redacció i tramitació PGM 15.637,60 

08-1532-210.00 Manteniment general carrers  46.237,73 

14-933-212.00 Manteniment Monmany  151,67 

  TOTAL CAPITOL 2 92.848,14 

      

CAPITOL 4 TRANSFERENCIES CORRENTS     

06-330-480.00 Premi concurs cultura, educació  414,00 

10-943-462.02 Transferència Ajuntament St.Cugat SOC   3.205,27 

  TOTAL CAPITOL 4 3.619,27 

CAPITOL 6 INVERSIONS REALS     

07-151-690.00 Pla especial d'usos Can Cadena 2.139,88 

07-153.690.05 Adequació terreny Can Cadena  98.039,50 

07-171-690.00 Plaça estació  47.406,22 

07-171-690.01 Plaça Oliveres, Ocells, Joan Gassó  60.240,44 

08-1532-601.09 Redacció projectes tècnics 5.169,42 

11-326-627.00 

Avantprojecte equipament terreny del 

garden   7.260,00 

  TOTAL CAPITOL 6 220.255,46 

      

  TOTAL INCORPORACIONS 318.864,74 

      

INGRESSOS      

      

CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS     

PARTIDA DESCRIPCIÓ  IMPORT 

870.02 

Romanent de tresoreria per despeses 

generals 211.218,08 

870.01 Romanent per  despeses sostenibles 107.646,66 

  TOTAL 318.864,74 

 

 

SEGON.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
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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 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Es dóna compte d’aquest decret de modificació 

pressupostària del pressupost 2018, bàsicament hem inclòs 2.141€ de capítol 1, que no les 

desglosso; de compres de béns corrents i serveis, que és capítol 2, 92.848,14€; de 

transferències corrents –que vol dir subvencions-, incloem 3.619,27€, pel que fa a capítol 6 que 

són les inversions reals, incloem 220.255,46€; en resum un total d’incorporació de romanent de  

318.864,74 €, que òbviament surten de romanent de tresoreria, dels quals 107.000€ serien per 

despeses financerament sostenibles.  

 

 

11.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM 163/2018 D’APROVACIÓ 

DEL MARC PRESSUPOSTARI  2018, 2019 , 2020 I 2021. 

 

Donar compte del següent Decret de Presidència núm 163/2018, de data 1 de març de 2018 : 

 

“Atès que l’article 29 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, estableix que les Administracions públiques elaboraran un marc 

pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anyals i a 

través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 

d’estabilitat pressupostària i de deute públic. 

 

Els marcs pressupostaris a mig termini abastaran com a mínim un període de tres anys. 

 

Atès que aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda abans del dia 15 de març de 

2018. 

 

En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local en relació a l’article 83 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 
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Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, RESOLC: 

 

PRIMER.- APROVAR el Marc pressupostari dels exercicis 2018, 2019, 2020 I 2021 següent: 

 

 PRESSUPOST PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

Estat d'ingressos 2018 2019 2020 2021 

Total Capítol 1 1.250.000 1.270.000 1.290.000 1.310.000 

Total Capítol 2 250.000 255.000 260.000 265.000 

 Capítol 3 - contrib.especials i 

quotes urbanístiques         

 Contribucions especials i 

quotes urbanístiques         

 Total Capítol 3 665.148 675.000 685.000 697.000 

Capítol 4 - subvencions         

Subvencions FINALISTES         

Total Capítol 4 6.700.162 6.800.000 6.900.000 7.000.000 

Total Capítol 5      25.631 26.000 26.500 27.000 

Ingressos per operacions 

corrents  8.890.941 9.026.000 9.161.500 9.299.000 

Total Capítol 6  0 0   0  0 

Capítol 7 - subvencions         177.725 440.000 60.000 60.000 

Subvencions FINALISTES         

Total Capítol 7         177.725  440.000 60.000 60.000 

Ingressos de capital         177.725 440.000 60.000 60.000 

Total Capítol 8 5.579 5.600 5.650 5.700 

Total Capítol 9 0 0   0 0  

Ingressos per operacions 

financeres 5.579 5.600 5.650 5.700 

INGRESSOS TOTALS (7+12) 9.074.246 9.471.600 9.227.150 9.364.700 

Estat de despeses 2018 2019 2020 2021 

Total Capítol 1 2.102.842 2.102.842 2.102.842 2.102.842 

Total Capítol 2 2.625.833 2.675.000 2.700.000 2.750.000 

Capítol 3 -interessos del deute     

Interessos del deute         

 Total Capítol 3    15.525 15.525 15.525 15.525 
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 Capítol 4 - subvencions     

Subvencions FINALISTES         

Uè elTotal capítol 4 3.318.141 3.380.000 3.425.000 3.480.000 

Capítol 5 – Fons Contingències     

Total Capítol 5 364.657 370.000 375.000 380.000 

Despeses per operacions 

corrents 8.426.998 8.543.366 8.618.366 8.728.366 

Capítol 6 – Inversions reals     

Total Capítol 6 432.804 726.446 437.208 512.210 

Capítol 7- subvencions         

Subvencions FINALISTES         

Total Capítol 7  0  0 0   0 

Despeses de capital 432.804 726.446 437.208 512.210 

Total Capítol 8  10.000 10.000  10.000 10.000 

Total Capítol 9 204.443 191.788 161.576 114.124 

Despeses financeres 214.443 201.788 171.576 124.124 

DESPESES TOTALS  9.074.246 9.471.600 9.227.150 9.364.700 

 

S’adjunten els models que s’han de remetre al Ministeri d’Hisenda. 

 

SEGON.- DONAR COMPTE al Ple de la Junta de Veïns del present acord. 

 

TERCER.- REMETRE les dades d’aquest Marc pressupostari al Ministeri d’Hisenda abans del dia 

15 de març de 2018.” 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Com que l’article 29 de la llei orgànica 2/2012 estableix 

que les Administracions públiques elaboraran un marc pressupostari a mig termini, doncs fem un 

marc pressupostari a mig termini, a previsió de quatre anys, en el que fem una previsió 

augementant aquestes quantitats que ens permet la regla de la despesa cada any, si us fixeu 

només el 2018, si que tenim una mica més de subvencions perquè ja tenim una subvenció de 

380.000€, no són tots regular, i aquest és el que fa que pugi més el total d’ingressos, i ja sabeu 

que el que entra ens l’hem de gastar. Per això el pla de les despeses del 2019 ja preveiem que 

sigui més alta per aquesta subvenció de la Diputació.  
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12.- DESESTIMACIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PEL SR. MIQUEL DIEZ 

FOLCH CONTRA L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE VEÏNS EN DATA 1 DE FEBER DE 

2018, D’APROVACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. 

 

Vist el Recurs de Reposició interposat en data 19 de febrer de 2018,  pel Sr. Miquel Diez Folch, 

que actualment ocupa el lloc de treball de Cap d’Urbanisme i Mobilitat, contra la plantilla 

pressupostària de personal, així com la relació de llocs de treball i l’organigrama, aprovats 

definitivament per part del Ple de la Junta de Veïns de l’EMD, en sessió del dia 1 de febrer de 

2018. 

 

Atès el següent Informe- Proposta de desestimació del Recurs de Reposició, signat per la 

Secretària-Interventora en data 15 de març de 2018: 

  

 

“1.- ANTECEDENTS DE FET 

 

1.1.-  El Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, en data 12 de desembre de 2017, va 

aprovar inicialment el Pressupost Municipal per a l’any 2018, les bases d’execució, la plantilla de 

personal i la relació de llocs de treball. 

 

1.2.-  L’expedient va ser exposat al públic mitjançant edicte insert en el BOPB de data 14 de 

desembre de 2017 i al tauler d’edictes de l’EMD, pel termini de quinze dies. 

 

 1.3.- Durant el període d’exposició públic, el Sr.  Miquel Díez Folch, funcionari municipal, va 

presentar amb data 3 de gener de 2018, al·legacions a  l’aprovació de la plantilla i de la relació 

de llocs de treball  per a l’any 2018.  

 

 En la primera al·legació denunciava que no s’ha respectat el procediment establert als 

articles 15 i 16 de l’Acord regulador de les condicions de treball del personal de l’EMD per 

als anys 2014-2017. 

 

 En la segona al·legació manifestava el seu desacord amb el document elaborat per la 

Diputació pel que fa a la valoració del lloc de treball de l’Arquitecte Municipal. 

 

 En la tercera al·legació manifestava el seu desacord amb el document elaborat per la 
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Diputació pel que fa a la valoració del lloc de treball de Cap d’Urbanisme i Mobilitat. 

 

 En la quarta i última al·legació manifesta que existeix una manca d’equitat interna en la 

valoració dels llocs d’Arquitecte Municipal i Cap d’Urbanisme i Mobilitat. 

 

1.8.- Tanmateix és important tenir en compte el que el Sr. Miquel Díez manifestava en el 

sol·licito del seu escrit. En ell demanava a l’EMD que efectuï tres actuacions: 

 Que per part de la Diputació de Barcelona es revisi la puntuació dels esmentats llocs de 

treball. 

 Que per part de Secretaria-Intervenció s’emeti un Informe sobre diverses magnituds 

econòmiques que gestionen els referits llocs de treball. 

 I que per últim es negociï en el si de la Comissió paritària constituïda en Comissió de 

valoracions, la valoració dels seus llocs de treball. 

 

1.9.- Amb data 1 de febrer de 2018, el Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix va 

desestimar les al·legacions del Sr. Miquel Díez i va aprovar definitivament el Pressupost per a 

l’exercici 2018, la plantilla del personal i la relació de llocs de treball. L’acord referit, en la seva 

part resolutiva diu així: 

 

Primer.- Desestimar totes les al·legacions  i suggeriment presentats per Sr. Miquel Díez Folch, 

de conformitat amb les motivacions de la part expositiva d’aquest acord. 

Segon.- Aprovar definitivament el Pressupost Municipal per a l’exercici 2018…  

Tercer.- Aprovar definitivament la plantilla pressupostària de personal d’aquesta Entitat 

Municipal Descentralitzada de Valldoreix,  que comprèn tots els llocs de treball amb les seves 

retribucions, així com la Relació de Llocs de Treball i l’Organigrama que va annexa a la mateixa. 

 

1.10.- Contra aquest acord plenari, el Sr. Miquel Díez ha interposat amb data 19 de febrer de 

2018 un recurs potestatiu de reposició. Fonamenta el seu recurs en les següents quatre 

al·legacions: 

 

 Primera al·legació: Manca de competència de la Secretària-Interventora per informar la 

valoració d’un lloc de treball sense un informe específic per part d’un tècnic en recursos 

humans. 

 Segona al·legació: Errors en l’informe de la Secretària-interventora de data 21-01-2018. 

Manca de resposta detallada de les al·legacions segona i tercera. 

 Tercera al·legació: La secretària-interventora es nega a emetre un informe que és de la 

seva exclusiva competència. 
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 Quarta al·legació: Greuge comparatiu en la suposada aplicació dels elements reglats per 

fixar el complement específic. Manca de resposta a l’al·legació quarta en relació a la 

manca d’equitat interna. 

 

2.- FONAMENTS DE DRET 

 

Primer.- Defectuosa formulació del sol·licito del recurs de reposició. 

 

Abans d’entrar a l’anàlisi de les al·legacions en què es fonamenta el recurs de reposició, cal fer 

un anàlisi sobre el sol·licito del recurs, que figura en la pàgina 10 de l’escrit. 

 

1.1.- Quan un interessat interposa un recurs de reposició contra un acte administratiu, ha de 

demanar que el referit acte sigui anul·lat en la seva totalitat o en un punt determinat, o bé 

substituït per un altre acord. Cal entendre i se suposa que el que demana el Sr. Miquel Díez és 

la modificació i augment del complement específic atribuït al seu lloc de treball. Cal entendre 

perquè no ho diu. I no diu quin és l’import que al seu criteri ha de tenir el seu complement 

específic, i que ha de substituir al que figura en la relació de llocs de treball aprovada, que 

segons ell no és correcte ni legal. Exactament diu el següent: 

 

 
Presenta un recurs contra la plantilla pressupostària i contra la relació de llocs de treball amb 

les seves retribucions, però no diu quin és en concret el que vol que s’anul·li o es modifiqui. 

 

1.2.- A continuació efectua 4 peticions: 

 Rebutja un Informe. Això no és propi del sol·licito d’un recurs ja que és una simple 

manifestació del recurrent, contra la qual no hi ha res a dir. 

 

 Insisteix en que per part de la Diputació de Barcelona es revisi la puntuació dels 

esmentats llocs de treball... Tal com es va dir en l’acord d’aprovació definitiva ara 

recorregut, no sembla procedent demanar a la Diputació de Barcelona que efectuï un 

nou treball, sobre un document que fa pocs mesos ha lliurat a l’EMD. La Diputació ha 

efectuat la feina demanada i no existeixen motius per a exigir que repeteixi el seu estudi 

sobre la valoració d’un lloc de treball en concret. En qualsevol cas, aquesta tampoc és 

una petició que pugui efectuar ni exigir un funcionari en un recurs de reposició. 
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 En tercer lloc, demana que per part de la Secretària-interventora s’emeti un determinat 

informe. Al respecte cal dir una vegada més que aquesta no és una petició que pugui 

efectuar el recurrent en un recurs de reposició. La Secretària-interventora emet els seus 

dictàmens quan per llei li correspon, i quan li demani el President de l’EMD o un nombre 

determinat de vocals. 

 

Però a més, el recurrent demana que la Secretaria emeti un informe sobre la magnitud 

econòmica. Aquest és un factor que tot el personal de l’EMD se li ha posat un valor 

neutre, un valor 1. Si aquest factor es variés a tot el personal, estaríem fent una revisió 

dels llocs de treball, perquè s’hauria de modificar les retribucions de tot el personal, cosa 

que la llei de pressupostos no permet. Únicament permet revisions de caràcter singular i 

excepcional.    

 

Per altra part, modificar la valoració econòmica del lloc de treball del Cap d’Urbanisme i 

Mobilitat, i deixar la resta de treballadors amb el valor 1, suposaria trencar l’equitat 

interna. 

 

 En quart lloc, demana que una vegada obtinguts els anteriors documents, es negociï en 

el si de la Comissió paritària... En el sol·licito d’un recurs de reposició no és el lloc per a 

demanar una negociació. 

 

1.3.- El que s’acaba de dir són motius suficients per a desestimar el recurs de reposició, ja que 

tot el que es sol·licita en ell són peticions que no corresponen efectuar.  

 

Tal com s’ha dit anteriorment en un recurs de reposició es demana l’anul·lació clara i concreta 

total o parcial d’un acte administratiu o la seva substitució també clara per un altre, en base a 

motius de clara il·legalitat, cosa que no es fa en el recurs.  

 

Tanmateix, de forma breu, analitzarem a continuació el contingut de les quatre al·legacions 

efectuades. 

 

Segon.- Primera al·legació: Manca de competència de la Secretària-Interventora per 

informar la valoració d’un lloc de treball sense un informe específic per part d’un 

tècnic en recursos humans. 

 

Al respecte cal dir que la Secretària-interventora no ha efectuat cap valoració d’un lloc de 

treball. Això ho ha fet un Informe de la Diputació de Barcelona i la Comissió paritària, 
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constituïda en Comissió de valoració. La secretària-interventora s’ha limitat a efectuar la 

proposta de desestimació de les al·legacions del Sr. Miquel Díez a l’aprovació inicial del 

pressupost, plantilla i relació de llocs de treball. I aquesta és una competència de la secretària-

interventora. 

 

En segon lloc cal insistir en què una vegada aprovat inicialment el Pressupost no és el moment 

d’iniciar un procediment de revisió de la valoració dels llocs de treball que hauria de durar 

alguns mesos. I tampoc es demostra en aquesta al·legació  cap il·legalitat. 

 

La llei de pressupostos any 2017, estableix en el seu article 18.6 i 18.7, que les retribucions a 

percebre pels funcionaris públics no poden experimentar cap altre variació que les derivades 

per la llei, no obstant es poden fer adequacions retributives, amb caràcter singular i 

excepcional, que resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del 

nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al 

mateix. 

 

L’informe de la Diputació de Barcelona no ha considerat que el lloc de treball de Cap 

d’Urbanisme i Mobilitat s’hagués de adequar, amb caràcter singular i excepcional. Per tant, no 

queda justificat de cap manera l’increment del complement específic, del lloc de treball de Cap 

d’Urbanisme i Mobilitat. Es al contrari, el seu increment aniria contra allò estipulat a la llei de 

Pressupostos de l’any 2017. 

 

Procedeix en conseqüència desestimar aquesta primera al·legació. 

 

Tercer.- Segona al·legació: Errors en l’informe de la Secretària-interventora de data 

21-01-2018. Manca de resposta detallada de les al·legacions segona i tercera. 

 

En la segona al·legació el recurrent manifesta que l’Informe de la Secretària-interventora ha 

incorregut en diversos errors.  

 

El que cal demostrar  són les possibles il·legalitats de l’acord del Ple de la Junta de Veïns que 

s’impugna, i no els possibles errors comesos en un informe d’una funcionària.  Per una altra 

banda, aquests errors són opinions respectables del Sr. Miquel Díez, però no són motius per 

demanar l’anul·lació de l’acord plenari.  

 

Al·lega també la manca de resposta detallada a les al·legacions segona i tercera efectuades pel 

recurrent en l’exposició al públic de l’aprovació inicial del Pressupost, la plantilla i la relació de 
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llocs de treball. Tampoc això és un motiu de nul·litat de cap acte administratiu. La congruència 

d’una resolució es fonamenta en respondre a les peticions d’un interessat, sense que sigui 

imprescindible analitzar totes i cadascuna de les al·legacions. Però a més a més, resulta que les 

al·legacions segona i tercera varen tenir resposta en l’acord plenari impugnat, si bé no és la 

resposta detallada que el Sr. Miquel Díez volia. 

 

Procedeix en conseqüència desestimar aquesta segona al·legació. 

 

Quart.- Tercera al·legació: La secretària-interventora es nega a emetre un informe 

que és de la seva exclusiva competència. 

 

Aquest Informe, al qual dedica la tercera al·legació,  l’exigeix també el recurrent en la petició 

3ª, pàgina 10 del recurs. Allí especifica el contingut de l’Informe, les dades que ha de contenir, i 

altres consideracions a tenir en compte. Pràcticament l’informe demanat i la seva conclusió ve 

ja donat per les dades que es reflecteixen en la petició.  

 

Aquesta al·legació no té la més mínima consistència. La secretària-interventora d’un ens local 

ha d’emetre un informe jurídic sempre que ho estableixi una norma legal o reglamentària, quan 

li demana el president de l’ens local, o quan li demanin un nombre determinat de membres de 

la corporació local. Cap d’aquests supòsits es dona en el tipus d’informe que demana el Sr. 

Miquel Díez.  

 

Procedeix en conseqüència desestimar aquesta tercera al·legació. 

 

Cinquè.- Quarta al·legació: Greuge comparatiu en la suposada aplicació dels 

elements reglats per fixar el complement específic. Manca de resposta a l’al·legació 

quarta en relació a la manca d’equitat interna. 

 

5.1.- Tal com s’estableix el l’acord plenari recorregut,  la valoració d’aquest lloc de treball 

impugnada en el present recurs,  ha estat feta per una Comissió de Valoració, i d’acord amb un 

estudi de la Diputació de Barcelona. El recurrent al·lega que hi ha una manca d’equitat interna, 

però això és una apreciació d’ell, respectable en tot cas, però que la Corporació no comparteix. 

 

5.2.- És també interessant destacar que els motius d’aquesta al·legació és  que el Sr. Díez no 

està d’acord amb la valoració dels diversos elements establerts per la Corporació per a obtenir 

els punts que donen lloc a l’import del complement específic, seguint el document de treball 

elaborat per la Diputació de Barcelona. Nega la valoració feta per la Corporació en si 
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mateixa, valoració que vol que es substitueixi  per una altra valoració que ell considera més 

adient, però que tampoc concreta en una determinada quantitat.  

 

5.3.- La legalitat de l’acte administratiu sobre el qual el funcionari recurrent manifesta la seva 

disconformitat, es fonamenta en el principi de la discrecionalitat tècnica i objectivitat de les 

Comissions de Valoració dels ens locals, que assignen els complements específics als llocs de 

treball de la plantilla del seu personal, ja sigui funcionari ja sigui laboral.  

  

5.4.- En definitiva les al·legacions del Sr. Miquel Díez en el recurs no demostren que existeixi 

una il·legalitat en l’aprovació de la plantilla i la relació de llocs de treball del personal al servei 

de l’EMD. El que demana és que es substitueixi la valoració que ha efectuat el Ple de la Junta 

de Veïns en base al document de treball de la Diputació de Barcelona, per la valoració que 

efectua ell mateix sobre el seu lloc de treball.  

 

5.5.- Sobre la manca de resposta a l’al·legació quarta pel que fa a la manca d’equitat interna, 

cal dir el mateix que s’ha dit anteriorment. L’al·legació ha estat contestada de forma indirecta 

amb tot el contingut de l’acord plenari recorregut. 

 

Procedeix en conseqüència desestimar aquesta quarta al·legació.” 

 

Per tot això es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

 

Primer.- Desestimar el recurs de reposició presentat per Sr. Miquel Díez Folch, contra l’acord 

del Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de data 1 de febrer de 2018, que va aprovar 

definitivament 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, de conformitat amb 

les motivacions de l’informe/proposta de la Secretària-Interventora. 

 

Segon.- Notificar el present acord al Sr. Miquel Díez Folch, fent-li saber que si  vol impugnar 

la present resolució que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós 

administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de Barcelona, en el termini de dos 

mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: El Recurs de Reposició 

interposat en data 19 de febrer de 2018,  pel Sr. Miquel Diez Folch, Cap d’Urbanisme i 

Mobilitat, contra la plantilla pressupostària de personal, així com la relació de llocs de treball i 

l’organigrama, que van ser aprovats definitivament per part del Ple de la Junta de Veïns de 

l’EMD, en sessió del dia 1 de febrer de 2018. Hi ha la proposta de desestimació del Recurs de 

Reposició, signat per la Secretària-Interventora en data 15 de març de 2018, hi ha uns 

antecedents de fet, és un tema recurrent, el 12 de desembre de 2017 es va aprovar inicialment 

el Pressupost pel 2018, durant el període d’exposició pública, el Sr. Miquel Diez Folch, 

funcionari municipal, va presentar amb data 3 de gener de 2018, al·legacions a l’aprovació de 

la plantilla i de la relació de llocs de treball per l’any 2018. El ple de l’1 de febrer de 2018 ja va 

desestimar les al·legacions del Sr. Miquel Diez i va aprovar definitivament el pressupost 2018. 

Per aquest acord el Sr. Miquel Diez a interposat amb data 19 de febrer de 2018 un recurs 

potestatiu de reposició. Fonamenta el seu recurs en les següents quatre al·legacions: Primera 

al·legació: Manca de competència de la Secretària-Interventora per informar la valoració d’un 

lloc de treball sense un informe específic per part d’un tècnic en recursos humans. Segona 

al·legació: Errors en l’informe de la Secretària-interventora de data 21-01-2018. Manca de 

resposta detallada de les al·legacions segona i tercera. Tercera al·legació: La secretària-

interventora es nega a emetre un informe que és de la seva exclusiva competència. Quarta 

al·legació: Greuge comparatiu en la suposada aplicació dels elements reglats per fixar el 

complement específic. Manca de resposta a l’al·legació quarta en relació a la manca d’equitat 

interna. També hi ha uns fonaments de dret, primer, defectuosa formulació del sol·licito del 

recurs de reposició. Abans d’entrar a l’anàlisi de les al·legacions en què es fonamenta el recurs 

de reposició, cal fer un anàlisi sobre el sol·licito del recurs, cal entendre i se suposa que el que 

demana el Sr. Miquel Díez és la modificació i augment del complement específic atribuït al seu 

lloc de treball. Presenta un recurs contra la plantilla pressupostària i contra la relació de llocs de 

treball amb les seves retribucions, però no diu quin és en concret el que vol que s’anul·li o es 

modifiqui. Rebutja un Informe. Tal com es va dir en l’acord d’aprovació definitiva ara 

recorregut, no sembla procedent demanar a la Diputació de Barcelona que efectuï un nou 

treball, sobre un document que fa pocs mesos ha lliurat a l’EMD. El recurrent demana que la 

Secretària emeti un informe sobre la magnitud econòmica, estaríem fent una revisió dels llocs 

de treball, perquè s’hauria de modificar les retribucions de tot el personal, i això la llei de 

pressupostos no ho permet. Únicament permet revisions de caràcter singular i excepcional.  A 

més modificar la valoració econòmica del lloc de treball del Cap d’Urbanisme i Mobilitat, i deixar 

la resta de treballadors amb el valor 1, suposaria trencar l’equitat interna de l’EMD de 

Valldoreix. En quart lloc, demana que es negociï en el si de la Comissió paritària no és el lloc 

per a demanar una negociació. El que s’acaba de dir són motius suficients per a desestimar 
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el recurs de reposició, ja que tot el que es sol·licita en ell són peticions que no corresponen 

efectuar. En un recurs de reposició es demana l’anul·lació clara i concreta total o parcial d’un 

acte administratiu o la seva substitució també clara per un altre, en base a motius de clara 

il·legalitat, cosa que no es fa en el recurs. De forma breu, analitzarem a continuació el 

contingut de les quatre al·legacions efectuades. Segon.- Primera al·legació: Manca de 

competència de la Secretària-Interventora per informar la valoració d’un lloc de treball sense 

un informe específic per part d’un tècnic en recursos humans. La Secretària-interventora no ha 

efectuat cap valoració d’un lloc de treball. Això ho ha fet un Informe de la Diputació de 

Barcelona i la Comissió paritària, constituïda en Comissió de valoració no ha considerat que el 

lloc de treball de Cap d’Urbanisme i Mobilitat s’hagués de adequar, amb el que nosaltres 

respectem el que ha dit la Diputació de Barcelona, i procedeix en conseqüència desestimar 

aquesta primera al·legació. La segona al·legació: Errors en l’informe de la Secretària-

interventora de data 21-01-2018. Manca de resposta detallada de les al·legacions segona i 

tercera, aquests errors són opinions respectables del Sr. Miquel Díez, però no són motius per 

demanar l’anul·lació de l’acord plenari. Al·lega també la manca de resposta detallada i tampoc 

això és un motiu de nul·litat de cap acte administratiu i procedeix en conseqüència desestimar 

aquesta segona al·legació. Tercera al·legació: La secretària-interventora es nega a emetre un 

informe que és de la seva exclusiva competència. Aquesta al·legació no té la més mínima 

consistència. La secretària-interventora d’un ens local ha d’emetre un informe jurídic sempre 

que ho estableixi una norma legal o reglamentària, quan li demana el president de l’ens local, o 

quan li demanin un nombre determinat de membres de la corporació local. Cap d’aquests 

supòsits es dona en el tipus d’informe que demana el Sr. Miquel Díez. Procedeix en 

conseqüència desestimar aquesta tercera al·legació. Quarta al·legació: Greuge comparatiu en 

la suposada aplicació dels elements reglats per fixar el complement específic. Manca de 

resposta a l’al·legació quarta en relació a la manca d’equitat interna. La valoració d’aquest lloc 

de treball la va fer la Comissió de Valoració, i amb un estudi de la Diputació de Barcelona, nega 

la valoració feta per la Corporació en si mateixa, valoració que vol que es substitueixi  per una 

altra valoració que ell considera més adient. En definitiva les al·legacions del Sr. Miquel Díez en 

el recurs no demostren que existeixi una il·legalitat en l’aprovació de la plantilla i la relació de 

llocs de treball del personal al servei de l’EMD. El que demana és que es substitueixi la 

valoració que ha efectuat el Ple de la Junta de Veïns en base al document de treball de la 

Diputació de Barcelona, per la valoració que efectua ell mateix sobre el seu lloc de treball. 

Procedeix en conseqüència desestimar aquesta quarta al·legació. Per tot això es proposa al Ple 

de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: Primer.- Desestimar el recurs de 

reposició presentat per Sr. Miquel Díez Folch, contra l’acord del Ple de la Junta de Veïns de 

l’EMD de data 1 de febrer de 2018, que va aprovar definitivament la plantilla pressupostària de 

personal d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix,  que comprèn 
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tots els llocs de treball amb les seves retribucions, contemplats en la Relació de Llocs de Treball 

la qual va annex a la mateixa, de conformitat amb les motivacions de l’informe/proposta de la 

Secretària-Interventora. Segon.- Notificar el present acord al Sr. Miquel Díez Folch, fent-li 

saber que si  vol impugnar la present resolució que posa fi a la via administrativa, procedeix 

interposar recurs contenciós administratiu davant els Jutjats Contenciosos Administratius de 

Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació. 

Gràcies. 

 

SRA. ANA CANO FARRÉ: “Primero queremos destacar el gran Trabajo y profesionalidad de 

cada uno de los trabajadores de la EMD y evidentemente del señor Miquel Diez también, pero 

al igual que el resto de los compañeros. Dicho esto creemos que de los que se deduce de la 

documentación aportada, es que en este momento no se puede proceder a la petición por este 

y porqué sería un agravio comparativo para el resto de los trabajadores de la EMD. Votaremos 

a favor de la desestimación del recurso. Gracias.” 

 

 

SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS JOVELLANOS: Nosaltres som coneixedors 

una mica de tot aquest lio desagradable que us trobeu des de fa aquests dos o tres mesos, 

creiem que és un tema molt delicat, tenim la informació que tenim, creiem que s’ha de 

solucionar d’una manera o d’una altra, per respecte a tots vosaltres i al senyor Miquel Diez, 

nosaltres ens abstindrem. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 5 (4 PDeCAT-Demòcrates-Actuem, 1 Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 2 (ERC-MES, CUP-PC) 

 

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

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

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

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

PÚBLICA. 

 

Atès que l’article 218 de la Modificació del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, aprovat 

per la llei 27/2013, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Pública, 
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estableix que l’òrgan interventora elevarà informe al Ple de totes les resolucions adoptades pel 

President de l’Entitat contràries als reparaments efectuats. 

 

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

data 27 de febrer de 2018: 

 

“En l’exercici de l’any 2017, des de la secretaria intervenció s’han fet els següents reparaments:  

 

1.- Al pagament de les factures de les següents empreses: 

 

 

- Nicolàs Gibert Sol, contracte per l’enregistrament dels plens i confecció de videoclips, per 

no haver-hi contracte, i per tractar-se d’un contracte plurianual pel qual s’ha de fer per 

concurs públic.  

 

- Doble Via, S.L els contracte dels tallers de cultura, per no haver-hi contracte, i per 

tractar-se d’un contracte plurianual pel qual s’ha de fer concurs públic. 

 

- Jamones Felix, S.L comprant pernils per Nadal per tot el personal de l’EMD de Valldoreix, 

per tractar-se d’un pagament en espècies no previst en el conveni, i que no surt recollit a 

la nòmina. 

 

- GlobalMed, S.L contracte de serveis informàtics, perquè el contracte està caducat des del 

12 de desembre de 2016, i no s’ha obert una nova licitació. 

 

- Mailing Vallès, S.L contracte del serveis de bustiades i repartiment de l’Info Valldoreix, 

per tractar-se d’un contracte plurianual, pel qual no s’ha fet concurs públic. 

Aquests reparaments s’han de passar abans del 30 d’abril de 2018 a la Sindicatura de Comptes, 

i al proper Ple que celebri l’EMD de Vallodreix. 

 

SEGON.-  Es dóna compte que la Presidenta de l’Entitat presenta el següent informe justificatiu 

de la seva actuació de data 27 de febrer de 2018. 

   

- En quant al contracte d’enregistrament dels plens i confecció de videoclips, és té la 

intenció de comprar un programa informàtica d’enregistrament dels plens per vídeo, pel 

qual no serà necessari el contracte d’enregistrament dels plens.  
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- En quant la compra de pernils de Nadal per tot el personal de l’EMD de Valldoreix, es 

tracta d’una despesa de protocol, en motiu de la celebració del Nadal. 

 

- En quant al contracte dels tallers de cultura, s’ha demanat al Departament de Cultura 

que redacti els plecs de condicions per la seva contractació. 

 

- En quant al contracte dels serveis informàtics s’ha demanat al tècnic de tecnologies de la 

informació que redacti els plecs de condicions per la seva contractació. 

 

- En quant al contracte del servei de repartiment de bustiades i repartiment de l’Info 

Valldoreix, en data 21 de febrer de 2018, s’ha aprovat  l’expedient de contratació 

d’aquest servei, per concurs en procediment obert. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Es dóna compte de l’informe de reparaments emès per la 

Secretària-interventora. Llegeix la dació de compte. 

 

14.- PRORROGAR EL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L’ESCOLA DE 

MÚSICA DE VALLDOREIX. 

 

Atès que en data 11 de juny de 2010, es va signar el contracte de gestió del Servei Públic de 

l’Escola de Música de Valldoreix, amb l’empresa Quartettsatz, S.L pel termini de 8 cursos 

escolars, essent prorrogable per acord exprés de l’òrgan de contractació, en una o vàries 

pròrrogues, sempre que el termini màxim d’aquestes pròrrogues no superi els 8 anys. 

 

Atès que a finals del curs 2017-2018 finalitza el contracte de gestió del servei públic de l’Escola 

de Música de Valldoreix. 

 

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

 

PRORROGAR la gestió del servei públic d’Escola de Música de Valldoreix amb l’empresa 

Quartettstz, S.L pel termini de quatre anys, pròrroga que finalitzarà al curs 2021-2022.  
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Llegeix la proposta d’acord. 

Nosaltres, val a dir que estem molt contents amb la gestió de l’Escola de Música, sabem que és 

molt difícil portar-la com la porten ells, i ha crescut moltíssim des que van començar i sabíem 

que ho podíem fer per 8 anys, vam estar valorant molt el que estàvem fent, i tampoc podem 

hipotecar els governs que vinguin, també s’ha de fer una nova escola, i esperem que amb tots 

aquests canvis es pugui mantenir un servei durant 4 anys, i és per això que hem decidit fer-ho 

per 4 anys més. Creiem que és el millor per l’EMD, per l’escola, i pels alumnes i pel servei que 

tenim. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: De la mateixa manera que quan crec que fan una cosa mal 

feta els ho dic, doncs quan crec que la fan ben feta, també els ho dic. En aquest cas entenc les 

valoracions que han fet, i estimo oportú haver-ho ampliat només aquests 4 anys i durant el 

proper mandat –estaria bé qui hi hagi aquí, que ens posessim les piles o que es posin les piles-, 

per veure si s’ha de fer un concurs o què s’ha de fer. Jo sóc més partidari de que si es faci un 

concurs, tenint en compte tot el que hi haurà, però aquesta vegada, correctíssim que s’hagi fet 

així. 

 

SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Subscribim el que diu el 

senyor Climent i votarem a favor. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 7 (4 PDeCAT-Demòcrates-Actuem, 1 CUP-PC, 1 ERC-MES, 1 Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0  

 

S’aprova per unanimitat. 

 

15.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA, DE NOMENAMENT DEL VOCAL 

BERNAT GISBERT RIBA COM A ENCARREGAT DE L’ÀREA D’ATENCIÓ A LES 

PERSONES. 

 

 

Es dona compte del Decret de Presidència de data 19 de març de 2018 següent: 
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Ateses les atribucions que m’atorga la llei municipal i de règim local de Catalunya, així com el 

Reglament d’Organització i Funcionament dels ens locals. 

 

Atès el Decret 438/15 de Presidència d’aquesta EMD de Valldoreix, de data 15 de juny de 2015, 

de creació de les àrees de govern, i nomenament encarregat de cada àrea. 

 

Atès que en data 18 de desembre de 2017, per Decret 801/2017 i Decret 802/2017, de 

Presidència d’aquesta EMD de Valldoreix, es va resoldre nomenar  Vice-Presidenta primera a 

Susana Herrada Cortés, i comunicar a la Vice-Presidenta primera que assumirà durant el 

període des del dia 18 de desembre de 2017 fins a la finalització de la baixa per malaltia del 

President, la Presidència accidental de l’EMD de Valldoreix. 

 

Atès que l’equip de govern s’ha distribuït part de les funcions que portava la Sra. Herrada com a 

Vocal, perquè ara porta totes les funcions de Presidència. 

 

HE RESOLT 

 

NOMENAR a BERNAT GISBERT RIBA Vocal encarregat de les àrees de Comunicació i 

Noves Tecnologies, Joventut,  Esports, Gestió de Residus i Atenció a les persones. 

 

INCLOURE en l’àrea de govern que portarà la Presidenta accidental, Susana Herrada 

Cortès, les àrees que corresponien al President, més alguna de les àrees que ja portava 

com a vocal, quedant la seva àrea de la següent manera: 

  

- Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Planejament, Obres i Serveis Urbans ,  Vialitat i gestió, 

desenvolupament de projectes estratègics, recursos humans, mobilitat i transport públic 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Més que llegir-ho tot, us ho 

explicaré, tots sabem el que estem passant, jo quan vaig agafar les àrees de govern del 

president, porto les meves i les d’ell, en l’anterior ple ja vam dir que s’encarregava la senyora 

Elena Degollada d’educació i serveis a les persones, ho vam parlar amb junta de govern, i a 

partir d’ara el Bernat passarà a portar la vocalia d’atenció a les persones, que és l’atenció 

ciutadana i atendre les queixes. Estem molt contents que això ho porti ell, i evidentment això 

ho farà sense cap increment del seu sou. 
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16.-ACCIÓ DE GOVERN. 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Hi ha varies cosetes que ja están funcionant com la poda 

anual, l’arranjament dels itineraris entre el carrer Brollador i el camp de futbol, Premi Literari ja 

està en marxa, i el més relevant és que després de molts anys, hem aconseguit estar en el 

“Pamba” de biblioteques de Catalunya. Això ha estat el més important que crec que s’ha 

d’esmentar i deixar palès. Gràcies. 

 

SR. BERNAT GISBERT RIBA: Des de les vocalies que porto, comentar que hi ha el tema del 

concurs de bandes Sound Music de Valldoreix, vist l’èxit de l’any passat vam decidir repetir el 

format, ara mateix hi ha les inscripcions obertes, recordó que són els diez 13 i 14 d’abril fins 

finals d’abril et pots inscriure. S’escullen tres finalistes pel divendres 13 d’abril i tres finalistes 

més pel dissabte 14 d’abril, i els dos finalistes tenen el premi de participar a la Festa Major de 

Valldoreix i el guanyador se li enregistra un cd o un blog de música. Pel que fa a esports vam 

fer les Milles de Valldoreix i comentar que estem treballant el tema de l’Escola de música per 

també encabir el tema del joven a Valldoreix. Ara hem aconseguit la subvenció de la Diputació 

de Barcelona perquè ens assessori amb temes de com engrescar al jovent de Valldoreix, que és 

un lloc on no hi ha un punt de trobada ara mateix, tenim el NEC, però té les condicions que té, i 

aleshores intentar millorar-ho i des de la Diputació ens han donat una subvenció per a una 

empresa que ens assessori, i ara ja també amb el Sound Music, per poder treure el màxim rèdit 

possible. Gràcies. 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Des d’economia suposo que ja he fet prou acció de 

govern, no cal que calgui explicar més, des de participació ciutadana, comentar que este fent 

les reunions pel reglament dels pressupostos participatius, ja vam fer la primera i tenim 

agendada la segona, i esperem tenir-lo enllestit en la propera reunió, el que permetrà poder 

engegar altres pressupostos participatius, com per exemple el pla d’usos dels equipaments de 

Valldoreix. Per altra banda, en data d’ahir vam rebre una comunicació del Síndic de Greuges, 

que diu, us ho llegeixo. Faig referència a la queixa plantejada pel senyor X, en relació al 

funcionament del consell de la vila de l’EMD Valldoreix. “En la resposta a les consideracions que 

us vaig formular en relació a aquest assumpte, assenyaleu les raons en quines circumstàncies 

es va optar per no renovar els membres del Consell de la Vila, així com el conjunt 
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d’iniciatives de participació ciutadana en la presa de decisions públiques. Certament, com 

indiqueu, les baixes dels membres del consell, motivades la majoria d’elles per manca 

d’assistència o la decisió personal de dimitir, feien difícil mantenir un funcionarment adequat 

d’aquest organisme, sense fer front a les causes que hauríem provocat aquesta situació, que en 

dificultava el funcionament i replantejar-ne, si s’escau, la posició i funcionament perquè pugui 

complir el seu objectiu. Així mateix forma part de la potestat d’autorganització de l’Entitat si vol 

mantenir aquest òrgan participatiu i amb quina configuració, ja que no vé configurat com a 

preceptiu en la normativa del règim local per una entitat com la que presidiu, ni és la única 

opció possible per disposar d’un òrgan general i permanent de participació. Festes aquestes 

precisions he de reiterar també la impotància de disposar d’un canal permanent de participació, 

i que la seva creació i posada en funcionament no es demori excessivament en el temps, sense 

menystenir les experiències sectorials que esmenteu en el vostre escrit. Amb les consideracions 

precedents dono per finalitzada aquesta actuació, agraeixo la col·laboració rebuda i us saludo 

atentament. Rafael Ribó, Síndic.” Simplement dir això per tant que la nostra tesis de volem més 

participació però la volem diferent, doncs seguirem treballant per aquí i després farem el 

reglament de participació ciutadana i aplicar-lo. Gràcies. 

 

PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Respecte a les meves àrees 

ja ha sortit en el ple, el que estem fent al passeig de Rubí, les marquesines, les places de les 

Oliveres i de Joan Gasó, tenim molta feina amb les places noves que sortiran, d’administrativa, 

d’educador/a, de brigada, d’esports i educació>; dir-vos que estem formant molt al personal 

perquè amb la nova llei 39/2015, el personal està fent un esforç increïble per posar-se al dia. Hi 

ha gent jove que potser ho agafa més ràpid i d’altra que potser li costa més, però tothom està 

fent un esforç per estar al dia telemàticament i estem fent un curs de procediment 

administratiu, durant tres dimarts, si algú potser ha vingut a atenció ciutadana i ho ha trobat tot 

semitancat perquè tothom estaba de curs, hem cregut que era important, i que com ens 

modernitzem haurem d’agafar tots aquestes lleis, que ens està costant a tots una mica, però 

que al final ens en sortirem, tot i que ara genera molta més feina i va tot molt més lent, a la 

llarga serà molt més eficaç i el senyor informàtic ens dirà que tot anirà molt millor. Gràcies. 

 

 

17.- PRECS I PREGUNTES 

 

1.- SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Prec del grup CUP-PC 

demanant que a les marquesines de les parades de l’autobús de Valldoreix es col.loquin plafons 

amb els horaris i recorreguts de tots els busos i parades de FFCC del municipi. Crec que ja ha 

quedat recollit amb la moció que ha presentat ERC, simplement que ho recolliu i feu.  
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2.- SR. NOËL CLIMENT JURADO: És una pregunta que ja he parlat amb la Presidenta Acctal 

fa un moment i haig de reconèixer que em genera certa incomoditat personal, però “en aras de 

la transparència” i de la que tothom es pugui explicar correctament, ens va arribar una queixa 

d’una veïna de Valldoreix sobre el Complex Esportiu i concretament amb la llengua. Sembla ser 

que hi va haver una persona estranjera que porta ja uns quants anys vivint aquí, que va 

demanar que la classe es fés en Castellà i no en Català i això va generar cert rebombori, en 

aquella classe com a ciutadana de peu hi havia la senyora Presidenta Acctal i m’agradaria que 

expliqués què va passar, perquè la visió que jo tinc d’aquesta ciutadana és que....vostè deia 

que com a EMD estàvem d’acord en que es cambiés a la llengua castellana, i jo interpreto que 

com a EMD no estem d’acord amb res, i que en qualsevol cas era una opinió personal, però 

crec que és bo que vostè ho expliqui.  

PRESIDÈNCIA ACCTAL. – SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Ho aclareixo amb molt de gust, 

perquè jo estava allà fent aquesta classe d’estiraments, i quan començava la classe una senyora 

estranjera va demanar fer la classe amb Castellà perquè no entenia el Català. No és una classe de 

gimnàstica normal on et van dient el que s’ha de fer, és una classe que dóna la professora de ioga, 

i és molt més profunda, de com respirar, com treure tensions, i fer altres coses, i has d’entendre 

molt bé el que et diuen. La professora la va fer en Castellà sense cap problema. Al final de la classe 

una senyora veïna que jo també conec, va dir que no estava d’acord en que la classe es fes en 

Castellà i es va enfadar una mica. Llavors la professora que és catalana, va explicar que ella tenia 

ordres per part del Complex Esportiu que si hi havia alguna persona que no entenia la classe, que si 

us plau ho fes en Castellà i que ella com a Catalana bilingüe no li havia donat més importància a fer 

la classe en Castellà. Aquesta senyora es va enfadar una mica i quan em va veure a mí, em va dir, 

tu fes algo, fes algo! Jo vaig fer algo, no sé si equivocadament o no, simplement vaig donar la 

meva opinió i vaig aclarir a la senyora que com a EMD nosaltres teníem total defensa del Català, 

que la llengua vehicular era el Català, però que en aquell moment -amb l’explicació que havia donat 

la professora- jo estava d’acord amb la professora, i que si havia considerat fer la classe en Castellà 

jo no tenia res en contra. Ella va seguir enfadada...crec que no és el moment de posar-se així, jo hi 

vaig a fer gimnàstica, i ja està, no va passar res més. En privat després li vaig dir que no es posés 

així, perquè així no sumava i que jo per educació si una persona se’m dirigeix en Castellà o no 

entén el Català, doncs no em costa parlar en Castellà. La senyora estranjera es va quedar molt 

arronsada, no sé si porta molts anys aquí o no, i no sé res més perquè no ha tornat a venir a la 

classe. 

 

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència Acctal. es dóna per 

finalitzada la sessió a les 21.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 


