
 

 

 

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

CELEBRAT EL VINT-I-TRES DE NOVEMBRE DE DOS MIL DISSET. 

 

 

A Valldoreix, el dia vint-i-tres de novembre de dos mil disset, a la seu de l’Entitat Municipal 

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

PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 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-; senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS – GRUP PDeCAT-

Demòcrates-Actuem-; senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor 

FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; i senyor NOËL 

CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; assistits per la Secretària de la Corporació senyora 

CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió plenària ordinària, en 

primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot seguit es passa 

a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió. 

 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 21 DE 
JULIOL DE 2017, I DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 25 D’OCTUBRE DE 2017. 

 
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 21 de juliol de 2017,  i del 
ple extraordinari del dia 25 d’octubre de 2017,  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 21 de juliol de 2017,  i del 
ple extraordinari del dia 25 d’octubre de 2017. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Presenta per a la seva aprovació l’esborrany de 

l’acta del Ple ordinari de 21 de juliol i del Ple extraordinari de 25 d’octubre de 2017. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor: 8 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, CUP-PC, ERC-MES) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat dels membres presents. 

 
  

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 

 
Es presenta una esmena a aquesta moció institucional la qual queda aprovada 
 

A) MOCIÓ INSTITUCIONAL PER INICIAR UN PROCÉS AMB L'OBJECTIU 
D'INCREMENTAR L'ÚS DEL PROGRAMARI LLIURE A TOTS ELS ÀMBITS DE 
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL. 

 
ATESOS: 

 
 

1. Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) són, en aquests moments 
més que mai, un element fonamental en l’economia i el progrés d’una societat. Per fer-
les avançar és imprescindible que la ciutadania les pugui emprar de manera universal, en 
la seva llengua i sense cap discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra 
mena. L’Ajuntament de Sant Cugat i també l’EMD de Valldoreix han de comprometre’s a 
defensar el dret d’accés a la societat de la informació dels i les  seves veïnes i veïns així 
com implicar-se en l’alfabetització digital i ajudar a superar la fractura digital. 

2. El respecte i promoció dels principis estratègics i de la Llei Europea: El programari lliure 
basat en estàndards facilita la reusabilitat de la informació i la seva interoperabilitat entre 
les administracions públiques (Directives RISP 2003 i 2013). El marc d’interoperabilitat 
europeu desenvolupat per a les administracions públiques (Programa ISA, 
Interoperabilitat per a les Administracions Públiques), i adoptat les institucions públiques 
catalanes (AOC), és clau per al desplegament de principis tan importants com la 
reutilització de la informació del sector públic (clau en el desenvolupament econòmic de 
les regions); el principi de “només una vegada” (Once-Only-Principle, crític per al servei a 
la ciutadania i les empreses, la facilitació de la transparència i l’assegurament de 
l’autencitat de la informació);  la interoperabilitat inter-fronterera i inter-sectorial (clau 
per al desenvolupament del Mercat Únic Digital, alineat amb els 10 objectius estratègics 
de la Comissió Europea i amb l’Agenda Digital de la Unió europea). 

3. La crisi econòmica ha situat l'ús del programari lliure a consideració de les administracions 
públiques com a factor per reduir la despesa i com a mostra de voluntat d'austeritat. Més enllà 
de plantejaments  incomplets que situen aquest àmbit socioproductiu únicament en 
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termes de balanços comptables, no es pot obviar el caràcter estratègic d’aquesta tecnologia. La 
realitat en un context de digitalització del procés productiu és que el programari i el seu control 
integral són elements imprescindibles per a l'eficàcia del sector públic. El canvi de paradigma 
generador de béns i serveis obliga a fer gravitar a l’entorn dels sistemes d'informació digitals tot 
el procés de producció en la nostra societat. 
4. Cal destacar també el grau de consolidació que el programari lliure ha assolit en l’actualitat 
tant en el teixit econòmic com en suport de la societat civil així com de diverses administracions 
públiques i patronats, fet que també es manifesta en un clar increment del seu ús en recerques 
científiques i en desenvolupament tecnològic dut a terme, per exemple, en les universitats 
catalanes.  
5. Independentment dels beneficis econòmics, indubtables, el programari lliure promou l’ús dels 
estàndards internacionals. La qual cosa és fonamental per a assegurar l’accessibilitat de tothom 
als sistemes i a la informació de forma lliure i democràtica, no subjecta al control d’elits i 
monopolis tecnològics, sinó en mans de comunitats internacionals que treballen amb objectius i 
interessos col·lectius establerts per la pròpia comunitat. 
6. Des de l’EMD de Valldoreix cada vegada s’opta més per plataformes basades en programari 
lliure, essencialment en aquelles solucions adoptades per altres ens públics i ajuntaments i que 
es desenvolupen conjuntament compartint i aprofitant experiències prèvies i desenvolupaments 
existents. Alguns exemples en poden ser la utilització de les eines que facilita l’Administració 
Oberta de Catalunya (AOC): E-tram, E-notum, E-fact, Registre ERES, i el portal de 
transparencia. 
7. Cal tenir en compte també, que una part dels sistemes d’informació utilitzats són plataformes 
amb llicències ja implantades des de fa molt de temps a l’EMD, la migració de les quals suposa, 
no només una despesa elevada, sinó un risc per a l’estabilitat de la plataforma. 
8. Tot plegat fa pensar que l’adopció del programari lliure a l’administració municipal és una 
opció a considerar en projectes de Sistemes de la Informació. El cost d’adquisició de la llicència 
o del seu manteniment pot tenir molta rellevància davant del desenvolupament i personalització 
associats al programari, a la integració i interoperabilitat amb sistemes existents o el 
manteniment, operació i/o explotació del sistema informàtic. Cal doncs tenir en compte en la 
definició dels projectes, l’adopció d’eines que redueixin costos en llicències sempre que no 
tingui un impacte negatiu en altres aspectes com el desenvolupament o l’explotació del sistema 
final. Nogensmenys un aspecte fonamental a tenir també en compte en aquest context fóra 
estimar si la migració té un benefici major sobre la ciutadania en termes socials i econòmics que 
no pas mantenir els sistemes existents  subjectes a llicències i/o desenvolupaments propietaris: 
en altres paraules, valorar el cost/benefici no només des de la perspectiva crematística a 
curt/mig termini sinó també des del punt de vista social a mig/llarg termini. 
Pels motius exposats, proposem al ple l'adopció del següent  
 

ACORD 
 

ACORD ÚNIC. Que l'EMD de Valldoreix continuï el procés  d'ús del programari lliure, sempre 
que la solució global sigui beneficiosa per al rendiment tècnic i econòmic, elaborant un full de 
ruta que permeti anar valorant la situació i calendaritzar els passos a seguir. 
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Algunes de les actuacions que hauria d'incloure aquest full de ruta són: 
 

 Estudiar què han fet altres ajuntaments i administracions públiques  en matèria de 

promoció i ús de programari lliure. Analitzar les seves “lliçons apreses”. 

 Fer un estudi de les solucions obertes reutilitzables desenvolupades per altres 

administracions. 

 Analitzar l’inventari dels sistemes d’informació existents i de les aplicacions associades 

indicant proveïdor, cost del manteniment de la llicència i d’explotació del sistema i data 

de finalització del contracte i avaluar la idoneïtat d’introduir quan s’escaigui solucions 

basades en programari lliure . 

 Realitzar un inventari de les bases de dades de l'EMD, especialment les que contenen 

dades sensibles, així com indicar-ne les característiques del motor. (L'inventari actualitzat 

de bases de dades, a més a més de ser un requeriment de la Llei Orgànica de Protecció 

de Dades de caràcter personal (LOPD), permetrà valorar quines dades de què disposa 

l'EMD podrien facilitar projectes de BIG DATA i quines poden ser utilitzades en projectes 

d'Open Data, així com detectar redundàncies. 

 Facilitar als tècnics de les tecnologies de la informació de l'EMD l’accés a eines i   

programari lliure, possibilitant un major coneixement i facilitar així la incorporació 

d'aquestes tecnologies. 

 Aprofundir en la col·laboració existent amb altres ajuntaments i administracions 

supramunicipals amb l'objectiu de compartir solucions o projectes, amb l’objectiu 

d’avaluar si es poden abaratir els costos.  

 Avaluar la possibilitat d’establir com a clàusula de mèrit la utilització, el 

desenvolupament, la distribució i la difusió de programari lliure en català en les 

contractacions, convenis de col·laboració i subvencions en l’àmbit de les noves 

tecnologies en aquells projectes on el cost de les llicències sigui rellevant davant dels 

costos d’explotació i/o desenvolupament. 

 L’EMD de Valldoreix una vegada recopilada la informació d’aquest full de ruta i tingui una 

experiència de com ha començat a desenvolupar aquest programari, faci un retorn als 

veïns i veïnes de Valldoreix per informar i compartir, si s’escau l’ús d’aquest programari. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Com el text de la moció és complex, llegiré un text 

alternatiu que faci més entenedor i que no és ni la quarta part de ferragós que el text de la 

moció, al respecte del perquè és interessant que l’EMD implementi el programari lliure en els 

seus processos informàtics. Independenment dels beneficis econòmics que pot suposar  

l’estalvi econòmic en llicències, el programari lliure és fonamental per assegurar 

l’accessibilitat de tothom al sistema i a l’informació de forma lliure i democràtica. Això 
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vol dir no estar subjecte a la rigidesa programàtica i al control d’èlits i monopolis tecnològics 

com són dues grans empreses que no tinc ganes de dir, i per tant tendir a uns objectius e 

interessos col·lectius establerts per la pròpia comunitat. A què ens referim quan diem que el 

programari s’associa amb la paraula llibertat? Doncs al començar a tenir accés al codi FON, 

que és el conjunt de fitxers d’un programa informàtic però amb la les instruccions i accessos 

necessaris per fer funcionar aquest programa o canviar-lo en qualsevol moment. També per 

tenir la llibertat d’executar el programa en qualsevol lloc, en qualsevol propòsit i per sempre. 

La llibertat d’estudiar-lo i adaptar-lo a les nostres necessitats. La llibertat de redistribuir-lo de 

manera que se’ns permeti col·laborar amb veïnes i amics, la llibertat de millorar-lo, publicar-

ne les millores. El programa lliure és un avenç cap a la llibertat d’informació. Però és gratuït? 

Perquè la manera de presentar-ho pot semblar-ho perquè “freesoftware” la gent pensi que 

és gratuït però evidentment no ho és. Pot ser gratuït qualsevol programa com comentava el 

Noël, com el openofice, o el lliureofice, però aquest és un programari que s’ha de 

desenvolupar i té un cost, evidentment. Però a diferència dels altres programaris particulars 

sotmesos a llicència de pagament, el programari lliure d’entrada, no necessita més inversió 

que la inicial, si es vol es pot compartir i fins i tot vendre i acollir-se a la quarta llibertat que 

he esmentat abans, sense haver de demanar permís a ningú. Això permet rendibilitzar la 

inversió de forma molt ràpida i democratitzar el programari o software a cost real. Perquè 

l’administració pública ha d’apostar per programari lliure? Primer, per una aprofitament més 

adequat dels recursos, moltes aplicacions utilitzades o promogudes per les administracions 

públiques també les fan servir molts altres sectors de la societat i és per això que qualsevol 

inversió pública en el desenvolupament d’un producte lliure, que l’interessa, donarà beneficis 

no solament a la mateixa administració, sinó també als ciutadans que podran utilitzar aquest 

producte per a les tasques informàtiques probablement amb les millores aportades per 

l’administració. En aquest punt ho enllaço amb el que havíem comentat abans, que és 

interessant la proposta o l’exemple que havia posat el senyor Climent, al respecte que hi 

hagués un retorn i que constés com a acord, doncs estaria bé que es votés o incloure com a 

acord que hi hagués un retorn de l’experiència que hi hagués a l’EMD de Valldoreix per a 

que la població puguin beneficiar-se del que s’ha fet aquí. Després ho parlem. Si com a últim 

punt. Perquè és bo també el programari lliure? Doncs perquè fomenta l’economia local. Un 

dels avantatges més grans del programari lliure és la possibilitat de desenvolupar industria 

local de programari i diguem que d’alguna manera l’administració està aplanant el camp de 

joc, i és més fàcil que qualsevol hi pugui competir. Naturalment aquest qualsevol podran ser 

les empreses locals que tindran la possibilitat d’aprofitar els seus avantatges competitius: 

més bon coneixement de les necessitats, la proximitat geogràfica, etc. Per la independència 

de poder escollir proveïdor, és obvi que qualsevol organitzador preferirà dependre d’un 

mercat que no d’un servidor que pot imposar les condicions que proporciona el producte. Els 

programes que fan grans empreses, d’una llicència de pagament, doncs si tu vols una 

modificació perquè no s’adequa a les necessitats que tu tens, no ho podran fer. Tu hauràs 

de desenvolupar una eina diferent perquè no t’acabaran fent servei, i és el que ens pot 
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passar aquí. Tanmateix en el món de l’administració aquesta preferència es converteix en un 

requisit fonamental, fins i tot en obligació legal en alguns casos. L’administració no pot en 

general triar i contractar un subministrador concret, s’ha de sotmetre al procés de licitació, 

que ha d’especificar les seves necessitats de manera concreta per a que qualsevol empresa 

interessada, que compleixin amb unes certes característiques tècniques i que proporcioni el 

servei que ha demanat amb una certa qualitat, pugui optar a un contracte. Això és de calaix. 

Perquè es pot adaptar a les necessitats exactes? Encara que l’adaptació a les seves 

necessitats exactes és un requisit de qualsevol organització que depèn de la informàtica, les 

peculiaritats de l’administració fan que sigui un factor molt important per a l’èxit de la 

implantació d’un sistema informàtic. En el cas d’ús del programari lliure, l’adaptació es pot 

fer amb molta més facilitat i el que és més important, servint-se d’un mercat amb 

competència i fa falta contractar-la. Per garantir un escrutini públic de seguretat, per una 

administració pública el fet de poder garantir que els seus sistemes informàtics només fan el 

que està previst que facin és un requisit fonamental i en molts casos un requisit legal. No 

son poques les vegades que aquests sistemes gestionen dades privades en que podrien 

estar interessats molts tercers, com son dades fiscals, penals, censals, electorals, etc. Per la 

disponibilitat a llarg termini, moltes dades que gestionem les administracions, i els 

programes que serveixen per a calcular-les, han estat disponibles d’aquí a desenes d’anys. 

És molt difícil assegurar que un programa propietari que paga llicència, qualsevol estarà 

disponible quan hagi passat aquest període de temps i més si es vol que funcioni la 

plataforma habitual en aquell moment futur. I tot el conterari, és molt possible que el seu 

productor hagi perdut interès en el producte i no l’hagi traspassat a plataformes noves, o 

que només estigui disposat a canvi de grans contraprestacions econòmiques. Cal recordar 

que només ell ho pot fer aquesta migració i per tant serà difícil negociar-hi. Cas que el 

programari lliure, en canvi, l’aplicació està disponible  amb seguretat per a que qualsevol la 

faci funcionar segons les necessitats de la instal·lació. Aquest és un breu resum que he fet i 

ara, en qualsevol cas, passo a llegir els acords, que de fe és un acord únic. Llegeix els 

acords. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: La moció està bé i l’explicació de la moció també està bé, 

però si que m’agradaria que quedés clar, que el tema que expliquem que el codi Font està 

obert, perquè és bo? Que tu o jo tinguem el codi font ens és bastant igual perquè no el 

farem servir, però el fet de que la gran diferència que el programari lliure i el programari de 

propietari, és que totes aquelles comunitats que s’acaben creant de programadors al voltant 

de la gent que fa servir aquest tipus de programari. Un programari lliure dedicat a aquelles 

tasques que es fan servir a la funció pública ens acaba permetent que des dels diferents 

ajuntaments, diputacions provincials, o tots els que d’alguna manera tenen alguna cosa a 

veure, i els sistemes informàtics de tota aquesta gent, poden acabar elaborant i millorant el 

programa informàtic que inicialment es va fer. Mentre que quan això depèn de d’una sola 

empresa, l’únic que acabarà primant és l’interès econòmic i mai la qualitat d’aquest 
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programa o la usabilitat del mateix. Per això és tan bo, perquè al final tu tens que si la gent 

fa servir Windows la gent s’ha de comprar un Windows perquè toca i ja està, sigui un bon 

sistema operatiu o no. I en canvi el fet que la gent hagi començat a fer servir Linux, ha 

permès que a dia d’avui, hi hagi uns entorns gràfics que a tothom ja li va prou bé, i ostres, 

resulta que no val un duro. Té un cost, si, té un valor, de les hores que ha dedicat tothom a 

programar això, i evidentment per les empreses s’acaba pagant un manteniment que és el 

que fa que algú pagui els seus programadors per estar actualitzant això. Per això, qualsevol 

que ho vulgui fer a títol individual que s’hagi comprat un mouse específic que no tingui els 

divers, doncs que jo vull que això em funcioni i després ho fot a la disposició de qualsevol. 

Tota la resta de gent que té aquest mouse, diu ostres, no me’l van fer en un principi els 

divers per aquest mouse, però ara resulta que aquest tio de Sevilla l’ha fet i està a disposició 

de tothom i aquesta és la gràcia. Això per una banda, per altra, el fet que l’administració 

pública ho faci, ens passa una mica com amb els drets de les treballadores i treballadors. Al 

final a la funció pública tenim uns drets bastant més avançats dels que hi ha a l’empresa 

privada i el que fa és que tibi a l’empresa privada per dotar aquests drets. Doncs amb el 

programari lliure sol passar el mateix. Si els nens i nenes en el col·legi aprenen programari 

lliure, quan aquests nens i nenes creixen s’han acostumat a fer servir programari lliure, i ho 

tenen com una normalitat. Si en canvi fan servir el Windows, doncs a casa només hi pot 

haver el Windows. El fet que les administracions públiques actuem com exemple també amb 

això, que és una de les funcions que hem de tenir com a funció pública.   

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat la moció amb l’esmena incorporada. 

 

B) MOCIÓ INSTITUCIONAL DE LLUITA CONTRA LA SIDA I PER FER FRONT A 
L’ESTIGMA I LA DISCRIMINACIÓ RELACIONAT A L’EPIDÈMIA DEL VIH.  

  
1. ATÈS que els Països Catalans i les seves institucions són i han estat sempre al capdavant en 
la defesa dels drets sexuals i reproductius i en el treball per fer front a l’epidèmia del VIH/SIDA i 
l’estigma relacionat, com a eix de garantia social, dels drets i del desenvolupament de les 
persones.  
 
2. ATÈS que en el cas de Catalunya aquest compromís s’ha demostrat en l’Estatut d’autonomia 
de Catalunya del 2006; la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
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violència masclista; la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; la Llei 
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i diverses resolucions en el marc 
dels drets sexuals i reproductius. La darrera, el passat juliol del 2015, va ser la Declaració en 
favor dels Drets Sexuals i Reproductius en el marc del Objectius de Desenvolupament 
Sostenible.  
 
3. ATÈS que les ciutats i les viles presenten un rol estratègic determinant en la lluita contra 
aquesta malaltia i, per tant, cal impulsar mesures accelerades per tal d’acabar amb aquesta 
epidèmia a les ciutats.  
 
4. ATÈS que segons l’Informe anual del 2015 del Centre d’estudis epidemiològics sobre les 
infeccions de transmissió sexual i Sida de Catalunya durant el 2015, es van detectar 634 casos 
nous de VIH a Catalunya, el 89% d’homes i l’11% de dones. Pel que fa a la malaltia de la Sida, 
el 2015, s’han registrat 116 casos nous de la malaltia a Catalunya. El nombre de casos es va 
mantenir estable entre 2006 i 2013 i, entre 2014 i 2015, ha disminuït un 20%.  
 
5. ATÈS que malgrat que la detecció tardana del VIH s’ha reduït en els darrers anys, d’acord 
amb dades de la Creu Roja, el virus del VIH encara es detecta tard en prop de la meitat dels 
casos als Països Catalans.  
 
6. ATÈS que el passat 6 de març de 2014 el Parlament de Catalunya, amb el suport unànime 
tots els grups polítics, va aprovar l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia del VIH a 
Catalunya i contra l’estigma relacionat impulsat coordinadament amb el teixit associatiu de 
Catalunya en l’àmbit el VIH/sida i, en concret, pel Comitè 1r de Desembre – Plataforma Unitària 
d’ONG-SIDA de Catalunya que aglutina 24 entitats de tot el territori català- que aquest acord va 
suposar un fet històric que s’havia de materialitzar com un instrument de futur orientat a 
mantenir el lideratge de Catalunya respecte a les polítiques de resposta a la pandèmia del VIH, 
a la vegada que garantia un model d’abordatge comunitari basat en l’expertesa, l’experiència i 
la qualitat. 
 
7. ATÈS que dos anys més tard de l’aprovació de l’Acord nacional per a fer front a l’epidèmia 
del VIH a Catalunya i contra l’estigma relacionat , encara calen esforços per seguir impulsant-lo, 
especialment amb referencia al Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen 
amb el VIH, l’objectiu general del qual ha de ser eliminar l’estigma i la discriminació associada 
al VIH i a la sida a Catalunya.  
 
8. ATÈS que el Pacte Social contra la discriminació de les persones que viuen amb el VIH, 
segons l’Acord nacional per a fer front a l’estigma relacionat, ha d’incloure, com a mínim, 
fomentar un canvi en la imatge del VIH a la nostra societat i, per tant, afrontar la serofòbia; 
vigilar les situacions de discriminació; garantir l’accés igualitari a tots el serveis, prestacions i 
recursos; facilitar l’accés als drets sexuals i reproductius de les persones que viuen amb el VIH, 
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i promoure i posar en pràctica la Recomanació 200 de l’Organització Internacional del Treball 
sobre el VIH/sida i el món del treball.  
 
9. ATÈS que, segons ONUSIDA (2001), l’estigma relacionat amb la infecció pel VIH podria ser 
l’obstacle més gran al qual s’han afrontar les persones, les comunitats, els polítics i els líders 
religiosos que treballen en la resposta al VIH. Un esforç important contra l’estigma no només 
millorarà la qualitat de vida de les persones infectades pel VIH i de les persones vulnerables a la 
infecció, sinó que ho farà a gran escala per fer front a l’epidèmia.  
 
10. ATÈS que la resposa a l’estigma i la discriminació relacionats al VIH requereix la implicació 
de tots els actors i agents possibles.  
 
11. ATESA la necessitat d’implicació i suport institucional per actuar davant la pandèmia del 
VIH/sida i suport institucional per actuar davant la pandèmia del VIH/SIDA i l’abandonament i 
deixadesa en les mesures de sensibilització i prevenció del VIH/sida per part de l’EMD de 
Valldoreix així com per a la no discriminació i estigmatització de les persones amb VIH/ sida.  
 
12. ATÈS que cal incidir en l’adopció de conductes més sanes i responsables i assolir que el 
jovent valldoreixenc vegi en el preservatius els anticonceptius de referència en tant que són els 
únics que redueixen els embarassos no desitjats i les infeccions de transmissió sexual.  
 
Per tot això,  es proposa al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix l’adopció dels 
següents ACORDS:  
  
PRIMER.- Reivindicar cada any l’1 de desembre, dia mundial de lluita contra la sida, col·locant 
un llaç vermell a la façana de l’EMD. 
 
SEGON.- Donar suport els programes que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès realitza sobre 
educació sexual i els programes de promoció de la salut sexual i de prevenció i informació sobre 
les malalties de transmissió sexuals i especialment de prevenció del VIH als centres d’educació 
secundària.  
 
TERCER.- Impulsar aquelles polítiques i estratègies que estiguin al nostre abast per tal de 
lluitar contra el VIH a Valldoreix fent especial èmfasi en la detecció, en la lluita contra la 
discriminació, en l’empoderament de les persones i en l’adopció de mesures per evitar l’exclusió 
de l’accés al sistema sanitari públic.  
 
QUART.- El suport explícit de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix a tots aquells 
agents i entitats que treballen en la lluita contra el VIH/sida. Garantir l’educació en la salut i la 
promoció de la salut sexual, incloent-hi la reducció de danys des d’una perspectiva de drets i 
per tant, abordant els factors que fan que les persones siguin més vulnerables al VIH.  
 
CINQUÈ.- Impulsar conjuntament amb el govern de la Generalitat de Catalunya el Pacte 
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Social contra la Discriminació de les persones que viuen amb VIH, on l’objectiu general d’aquest 
sigui eliminar l’estigma i la discriminació associada al VIH i a la sida a Catalunya.   
 
SISÈ.- Tenir present les necessitats de les persones que viuen amb el VIH en els serveis oferts, 
vetllant perquè no es produeixin situació de discriminació en el marc de les seves competències, 
així com en les empreses i organitzacions on el govern municipal tingui representació.  
 
SETÈ.- Incorporar la data de l’1 de març, Dia per la Zero Discriminació, entre les diades 
commemoratives de la vila, com a compromís ferm per fer front a l’estigma i la discriminació 
relacionats al VIH /sida.  
 
VUITÈ.- Col·laborar amb les entitats sense ànim de lucre que treballen en l’àmbit delVIH/sida 
als Països Catalans des d’una perspectiva comunitària i, en concret, amb el Comitè 1r de 
Desembre com a plataforma unitària d’entitats en l’àmbit del VIH/ sida a Catalunya, donant el 
suport necessari en  la difusió de les seves tasques i activitats.  
 
NOVÈ.- Informar d’aquest acord al Govern de la Generalitat (conselleries de Salut, 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Ensenyament i Presidència), als Grups 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya,  a la Federació de Municipis de Catalunya, a 
l’Ajuntament de Sant Cugat i a l’Associació Catalana de Municipis, i al Comitè 1r de Desembre, 
coma a plataforma unitària d’ONG-SIDA de Catalunya, al Centre d’Estudis Epidemiològic sobre 
el VIH/sida de Catalunya (CEESCAT), a l’associació gais positius i a la creu Roja Sant Cugat – 
Rubí – Valldoreix. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Les dues mocions que presentem ara –són tres, però una la 

deixarem sobre la taula per tractar-la en el proper ple-, són especialment importants i 

interessants i que s’ha explicat suficientment bé com per que les llegeixi, però l’oportunitat val 

per a que no ens deixem cap coma. És una moció institucional, i és sobre l’epidemia del VIH. És 

una cosa que molta gent es pot pensar que queda en el passat, en els anys 80, però les dades 

ens expliquen que no és així, i que sobretot amb la gent jove hi comença a haver una actitut 

una mica més descuidada i com que els que ja no som tant joves potser ho tenim molt après, 

ens creiem que la societat ja està salvada d’aquesta xacra i no és així. Aquesta moció es va 

presentar fa un any, en un principi haviem arribat a certs acords, després es va retirar per 

poder-ne acabar de parlar i un any més tard l’hem presentat institucional. Llegeix la moció. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 
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Vots a favor: 8 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, CUP-PC, ERC-MES) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat la moció. 

 
 

C) MOCIÓ INSTITUCIONA EN MOTIU DEL DIA CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS 
LES DONES 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
El 25 de novembre, dia contra la violència envers les dones, es posa novament de manifest que 
una societat igualitària i garant del respecte dels drets humans no és possible quan la meitat de 
la població és reiteradament discriminada, violentada i assassinada simplement per la seva 
condició de DONA. 
Aquest any, s'han produït 22 feminicidis als països catalans i la línia d'atenció a les dones en 
situació de violències del principat, ha rebut 4.252 trucades durant els 5 primers mesos 
d'enguany. 
La ciutadania no pot permetre's viure en un estat a on la violència masclista sols és  
considerada  com a tal quan qui l'exerceix és la parella o l'exparella de la dona. Que no atorga 
ni la meitat d'ordres de protecció i allunyament a les dones i infants víctimes de violència. I que 
retalla la Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes aprovada pel Parlament de Catalunya i 
sorgida del consens social. 
Necessitem un estat impregnat de valors feministes que faci ús de totes les eines que tingui a 
l'abast per acabar amb aquesta xacra. Tant pel que fa als casos més flagrants -els assassinats i 
les violacions- com també totes aquelles violències simbòliques i quotidianes -com la 
invisibilització de les dones o la hipersexualització dels seus cossos- que suposen un 
menyspreu, una discriminació i una desigualtat cap a les dones. 
Àngela Davis afirmava: "Radical vol dir simplement anar a l'arrel del problema". L'objectiu del 
moviment feminista és precisament lluitar per arrencar l'arrel del sistema heteropatriarcal. 
Per tots aquests motius, es proposa d’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
Primer. l’EMD de Valldoreix manifesta el rebuig i condemna a qualsevol forma de violència 
masclista que s’exerceix diàriament contra moltes dones i que representa una  greu  vulneració  
dels drets humans fonamentals. 
Segon. Encoratjar a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol 
manifestació de violència. 
Tercer. Vetllar pel compliment dels protocols d’atenció a les dones víctimes de violència 
masclista i treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats i les entitats de dones.  
Quart. Impulsar campanyes de sensibilització, de prevenció i d’informació a tota la 
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ciutadania, de forma especial als centres d’educació, per arribar especialment a l’adolescència i 
joventut del municipi. 
Cinquè. Comunicar aquest acord a la Generalitat i el Parlament de Catalunya, a l’Associació 
Catalana de Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència. 
 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Una altra moció institucional, aquesta és en motiu del dia 
contra la violencia envers les dones, hem volgut aprofitar també llegir el manifest que ens ha 
llegit abans la Verónica López, mare de l’escola i que ens fa molt contents que ens hagi vingut a 
llegir el manifest unitari. Llegeix la moció. 
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies President, senyor Climent. Com he dit abans a 
l’audiència pública, naltros havíem pensat que en primera instància podíem aportar els 
comunicats que des de la CUP s’han fet al respecte, però entenc que és un tema tant important 
que la reiteració fins i tot pot resultar contraproduent. La moció està molt ben plantejada, 
l’exposició que se’ns ha fet al principi és impecable, és de les més contundents que s’han fet 
des d’una administració o qualsevol partit polític i fins i tot des de qualsevol col·lectiu, sembla 
mentida que des de l’administració, vaig ser testimoni escoltant l’altre dia des de l’autobús, com 
es feia la lectura a diverses veus d’aquest mateix manifest, i va ser realment emocionant des de 
l’ajuntament de Sant Cugat i va ser molt maco, realment, com aquesta mare de l’escola ho ha 
fet aquí. Vàrem pensar què podiem fer, retre-li homenatge a aquesta aportació que se’ns ha fet 
avui, llegint un poema de la Maria Mercè Marçal, que malgrat no tenir la capacitat de la 
Montserrat Carullla ni el seu poemari, ni tenir la veu del Joan Oller, farem el que podrem. 
Llegeix el poema: “Amb totes dues mans alçades a la lluna, obrim una finestra en aquest cel 
tancat. Hereves de les dones que cremaren ahir farem una foguera amb l’estrall i la por. Hi 
acudiran les bruixes de totes les edats. Deixaran les escombres per pastura del foc, cossis i 
draps de cuina el sabó i el blauet, els pots i les cassoles el fregall i els bolquers. Deixarem les 
escombres per pastura del foc, els pots i les cassoles, el blauet i el sabó I la cendra que resti no 
la canviarem ni per l’or ni pel ferro per ceptres ni punyals. Sorgida de la flama sols tindrem ja la 
vida per arma i per escut a totes dues mans. El fum dibuixarà l’inici de la història com una 
heura de joia entorn del nostre cos i plourà i farà sol i dansarem a l’aire de les noves cançons 
que la terra rebrà. Vindicarem la nit i la paraula DONA. Llavors creixerà l’arbre 
de l’alliberament.” Gràcies. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 
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S’aprova la moció per unanimitat. 

 
 

D) MOCIÓ INSTITUCIONAL PER MILLORAR L’ACCÉS A LA INFORMACIÓ DELS 
CÀRRECS ELECTES DE L’EMD. 

 
1. ATÈS que és d’interès de tots els grups presents al ple de l’EMD el fet d’impulsar propostes i 
millores que orientin l’administració donant més relleu a l’obertura, el rigor i la transparència.  
 
2. ATÈS que la Llei de protecció de dades exerceix una acció garantista dels drets de la 
ciutadania i l’accés dels electes al registre d’entrada entra en contradicció amb aquests principis 
(a no ser que hi hagi autorització) i per tant es dificultat l’accés lliure a aquest registre. 
 
3. ATÈS que en aquests anys s’han aprovat diferents mesures d’accés a la informació així com 
la implantació definitiva de l’Administració electrònica. 
 
4. ATÈS que l’accés dels electes locals al registre d’entrada i sortida és important per tal que 
puguin exercir degudament les seves funcions de gestió, control i fiscalització i anar fent un 
seguiment tant dels diversos assumptes que tenen entrada a l’EMD (registre d’entrada), com de 
la tramitació que dels diferents expedients duen a terme els òrgans competents de l’EMD 
(registre de sortida). 
 
5. ATÈS que el registre d'entrada i sortida es troba regulat, amb caràcter general per a 
l'ordenament Jurídic-administratiu, en l'article 38 de la LRJPAC. 
 
 
6. ATÈS que l’article 164.3.a TRLMRLC exclou l’accés pels electes locals a dades personals que 
tinguin la condició d’íntimes, però una adequada inscripció dels assentaments registrals, amb la 
concisió que requereix l’article 153.3 ROF, permet evitar la presència d’aquestes dades 
personals sensibles en l’esmentat registre. 

7. ATÈSA l’obligació de confidencialitat que imposa l’article 164.6 TRLMRLC als electes locals és 
especialment important quan accedeixin a aquest registre, tenint en compte el nombre tan 
elevat de dades personals que conté. 

8. ATÈS el dictamen de l’APDCAT (cns 80/2016) on es recull que la legislació de règim local 
reconeix un dret d’accés als regidors a informació que pugui resultar necessària per al 
desenvolupament de les seves funcions (article 164 TRLMRLC), en relació amb el qual caldrà 
tenir en compte la normativa de protecció de dades personals quan aquesta informació 
contingui dades de caràcter personal. 

9. ATÈS el pronunciament de la GAIP sobre el règim d’accés dels càrrecs electes locals a la 
informació de l’ens local respectiu el qual constitueix un supòsit de “règim d’accés 
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especial” als efectes de la disposició addicional primera, apartat segon, de l’LTAIPBG i, com a 
tal, es regeix per la seva normativa específica (article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local –LBRL–, articles 14 a 16 del ROF i, a Catalunya, l’article 
164 TRLMRLC) i, supletòriament, per l’LTAIPBG. 

10. ATES que els dictamen de la GAIP recull que l’accés dels electes locals al registre és 
important per tal que puguin exercir degudament les seves funcions de gestió, control i 
fiscalització i anar fent un seguiment tant dels diversos assumptes que tenen entrada a la 
corporació (registre d’entrada), com de la tramitació que dels diferents expedients duen a 
terme els òrgans competents de l’Ajuntament (registre de sortida, on s’hi anoten tant les 
resolucions dels procediments, com els seus actes de tràmit més importants). Prova aquesta 
importància el fet que en alguna llei autonòmica, com la Llei 8/2010, de 23 de juny, de règim 
local de la Comunitat Valenciana, es reconegui fins i tot el dret d’accés directe dels electes 
locals a aquest registre, sense necessitat de sol•licitud prèvia (article 128.2.c). 

11. ATÈS que les possibles dificultats de sobrecarregament de feina i necessitat d’ajustaments 
de procediments no poden  impedir el compliment de l’article 164 TRLMRLC i privar d’efectivitat 
al dret d’accés que aquest  precepte reconeix als electes locals. 
 
12. ATÈS la resolució de la Reclamació 48/2017 per part de la GAIP on es declara el dret dels 
grups municipals a accedir al registre d’entrades i sortides. 
 
 
Per tot això, es proposa que el Ple de l’EMD de Valldoreix acordi: 
 

PRIMER.- Establir una procediment d’accés digital al registre de sortida i entrada municipal 
que permeti als electes designats pels diferents grups municipals exercir les seves activitats de 
control i informació.  

SEGON.- Comunicar abans de finalitzar el 2017 als i les vocals de l’EMD quin serà aquest 
procediment i quan estarà en funcionament.. 

TERCER.- Traslladar aquests acords a les estructures administratives de l’EMD afectades pel 
seu compliment.  
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Aquesta moció hi ha certs dubtes a nivell tècnic que haurien 
de ser resolts, i per tant el que fem és deixar-la sobre la taula i aplaçar-la fins el proper ple, on 
esperem que aquests dubtes hagin estat resolts, però per a que la gent sàpiga de què va, 
l’única cosa que pretén és que tots els vocals tinguem accés a totes les dades que la gent 
presenta com a queixa o suggeriment, i quina és la resposta que se li dona des de l’EMD, 
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bàsicament per poder complir la nostra tasca de control del govern. El govern hi està dacord 
però hem de trobar la manera que això encaixi amb la legislació vigent actual i que no tinguem 
cap dubte tècnic al respecte.  
 
SRA SUSANA HERRADA CORTÉS: No veiem cap problema per aprovar aquesta moció però 
ens hem trobat amb uns dubtes legals i hem de treballar el tema de les dades personals, i 
jurídicament volem estudiar-ho per aprovar-ho amb totes les garanties. Ens comprometem a 
treballar-ho conjuntament. 
 
 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ, DES DEL DIA 1 DE 
SETEMBRE DE 2017 AL 31 D’OCTUBRE DE 2017. 

 
Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2017, 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 setembre de 2017 al 31 d’octubre de 2017: 
 

- Decret de Presidència núm 565/2017, de data 13 de setembre de 2017, d’adjudicació del 
contracte menor del servei de suport administratiu al departament de l’Oficina d’atenció 
al ciutadà a l’empresa Gestió Cultural SCP, fins el dia 18 de desembre de 2017, 
prorrogable mes a mes, per acord exprés de l’EMD, fins a un màxim de 3 mesos, pel 
preu de 6.400 euros pel contracte principal i pel preu aproximat de 6.400 euros per les 
possibles pròrrogues. 
 

- Decret de Presidència núm 569/2017, de data 15 de setembre de 2017, d’aprovació de la 
contractació que ha de regir el procediment obert per la contractació de les obres del 
Projecte d’arrenjament del terreny propietat de l’EMD a la plaça de l’Estació, per un preu 
de licitació de 68.212,30 euros més IVA, i aprovació dels plecs de clàusules tècniques i 
administratives. 

 
- Decret de Presidència núm 574/2017, de data 18 de setembre de 2017, d’aprovació de 

l’expedient de contractació pel procediment obert, de la contractació del servei de 
biblioaccés Vall d’Or, i aprovar el plec de condicions tècniques i administratives. 

 

- Decret de Presidència núm 625/2017, de data 4 d’octubre de 2017, d’aprovació de la 
contractació pel procediment obert de les obres del Projecte de Reordenació de les 
instal.lacions a la Plaça de Can Cadena, pel preu de licitació de 91.141,21 euros més IVA, 
i aprovació dels plecs de condicions tècniques i administratives. 
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- Decret de Presidència núm 638/2017, de data 9 d’octubre de 2017, d’adjudicació de la 
contractació pel procediment obert, del servei de prevenció aliè dels riscos laborals de 
l’EMD a l’empresa ICESE PREVENCION, S.L pel preu de 13.680 euros anuals més IVA. 
 

- Decret de Presidència núm 639/2017, de data 9 d’octubre de 2017, d’adjudicació de la 
contratació per procediment obert de les obres del Projecte d’accessibilitat al Passeig de 
Rubí, Fase 1 entre Passeig del Cirerer i Rambla Jardí, a Construcciones Fertres, S.L, pel 
preu de 82.440’86 euros Més IVA. 
 

- Decret de Presidència núm 646/2017, de data 11 d’octubre de 2017, d’adjudicació 
mitjançant procediment obert del contracte d’obres de Reurbanització de la Plaça de les 
Oliveres i de la Plaça Joan Gassó a l’empresa Construcciones Fertres, S.L, pel preu de 
91.534’09 euros més IVA. 
 

- Decret de Presidència núm 674/2017, de data 23 d’octubre de 2017, d’adjudicació pel 
procediment obert del contracte d’obres d’arrenjament del terreny de l’EMD a la Plaça de 
l’Estació, a l’empresa Hercal Diggers, S.L, pel preu de 59.408’32 euros més IVA. 

 

- Decret de Presidència núm 695/2017, de data 30 d’octubre de 2017, d’adjudicació del 
contracte de servei del Biblioaccés Vall d’Or, a l’empresa Doblevia Cooperativa pel preu 
de 47.743’01 euros anuals IVA inclòs. 
 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Passa a llegir la dació de compte. 
 
 

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 7/2017. 

 
Vist l’expedient instruït, amb l’informe de la secretària-interventora, de data 16 de novembre de 
2017. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 7/2017 amb càrrec a 
baixes per transferència i amb càrrec al romanent de tresoreria: 
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MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS (7/17) 

     
DESPESES  
 
Partida Descripció partida 

Import inicial i 
modificat  SUPLEMENT TOTAL  

CAPITOL 1 DESPESES DE 
PERSONAL 

    

     
08-241-160.00 

Quotes seguretat social pla ocupació 
Brigada  21.220,92 800,00 22.020,92 

08-241-131.00 Nómines pla ocupació Brigada  54.803,33 1.000,00 55.803,33 

 
TOTAL CAPITOL 1 76.024,25 1.800,00 77.824,25 

     CAPITOL 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS  
   

     04-323-212.00 Manteniment escola J.Ferran Clua 110.593,44 10.000,00 120.593,44 

08-1532-210.00 Manteniment de carrers 265.627,35 100.000,00 365.627,35 

08-1532-227.990 Manteniment de clavegueram  92.000,00 70.000,00 162.000,00 

09-165.221.00 Manteniment enllumenat  120.009,77 50.000,00 170.009,77 

02-920-216.01 
Contracte servei programa gestió 
d'expedients  0,00 2.000,00 2.000,00 

 
TOTAL CAPITOL 2 588.230,56 232.000,00 820.230,56 

CAPITOL 6  INVERSIONS 
REALS 

    

     02-920-626.00 Inversió informàtica  12.500,00 4.235,00 16.735,00 

11-326-627.00 
Avantprojecte del equipaments del terreny 
del garden  

 

7.865,00 7.865,00 

 
TOTAL CAPITOL 6 12.500,00 12.100,00 24.600,00 

 

TOTAL SUPLEMENT  
 
 
 
 

 

245.900,00 
 
 

 INGRESSOS 
 
BAIXES 

    CAPITOL 1 DESPESES DE 
PERSONAL 

    

     08-1532-160.00 Quotes seguretat social laborals Brigada  92.783,62 1.800,00 90.983,62 

 
TOTAL CAPITOL 1 92.783,62 1.800,00 90.983,62 

     CAPITOL 2 DESPESES DE 
PERSONAL 

    

     16-924-226.02 Organs de participació  11.200,00 7.865,00 3.335,00 

 
TOTAL CAPITOL 2 11.200,00 7.865,00 3.335,00 
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     CAPITOL 8 ROMANENT 
DE TRESORERIA 

    

     
870.00 

Romanent de tresoreria per despeses 
generals  392.315,51 236.235,00 628.550,51 

     

 
TOTAL CAPITOL 8 392.315,51 236.235,00 628.550,51 

 
TOTAL FINANÇAMENT 

 
245.900,00 

  

 
SEGON.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix la proposta d’acord de la modificació 
pressupostària. 
 
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Simplement esteu a punt de 
presentar els pressupostos per l’any que vé, que les tres partides aquestes importants d’aquest 
desviament de manteniment de carrers que és un 30% de més, la de clavegueram són 80% i la 
de l’enllumenat un 40%, sobre la previsió inicial, simplement comentar-ho. Comentar el tema 
de garden que no estaba a la llista la setmana passada i que no sabem el que és. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Això té a veure amb el pla d’equipaments que 
certament està vinculat amb això d’aquí al costat. El que s’ha fet és saber veure el que pot 
costar el que volem fer aquí al costat. Per això el que fem és un avantprojecte per saber el que 
pot costar i saber si és viable o no. Per tant aquesta partida de 6.000€ és que hem contractat 
un arquitecte per a que faci un avantprojecte per saber si aquest espai i que volem fer aquí, 
escola de música, etc., quin cost pot tenir i si ho podem incorporar al pla d’equipaments perquè 
la Secretària tampoc ho té molt clar. Llavors és saber quin és l’import d’aquesta despesa per 
saber si és viable o no.  
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies senyor President, això era a petició nostra, 
perquè en la moció que es va aprovar del pla d’equipaments, que vam presentar nosaltres, 
instàvem al govern que faci una planificació al respecte del que es podia desenvolupar allà. 
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Que era una proposta que es va fer una moció institucional, fa un any i escaig sobre el pla 
d’equipaments on comentàvem que a l’espai garden s’aprofités també per fer altres coses, que 
es desenvolupés un pla per fer altres coses allí. Simplement comentar que això es podria 
desenvolupar a partir de la moció aquesta. De fet la intervenció que volia fer, era que sobre la 
substitució de l’enllumenat, s’ha fet esment de la làmpada de vapor de sodi, perdó, de mercuri, 
i entenc que el substitut natural de la làmpada de vapor de sodi, és la làmpada de mercuri, i 
que la làmpada de led fa que s’encareixi molt el cost del bescanvi d’aquestes bombetes i que 
cal tenir en compte la valorització dels residus perquè el vapor de mercuri és un residu especial 
que no pot anar a la deixalleria i que s’ha de tractar correctament i que es tingui en compte.  
 
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo només volia apuntar que al marge d’una batalla que tinc jo 
concreta amb les capes de rodadura que mai he entès perquè es fan capes de rodadura i no 
pas la urbanització completa…que això potser és per discutir un altre dia, que si se’m donen les 
explicacions ho acabaría entenent, però de moment ningú ha estat capaç d’explicar-me els 
avantatges que té sinó és el curt termini. Hi ha un tema que vull expresar-lo en veu alta i en 
públic que és que des d’Esquerra i des de tota l’oposició ens agradaria participar més de les 
decisions que es prenen a nivell pressupostari i que a vegades un té les ganes de votar sempre 
que no, però considero que hi ha coses que no estan malament, val, és a dir que hi ha coses 
que si s’han d’arreglar en el Ferran o que hi ha un canvi de sous i que s’ha d’incrementar quan 
toca, i que si s’ha de millorar el programa d’incidències, doncs s’ha de millorar, al marge 
d’aquestes coses que són més del dia a dia, i que pertant no hi ha molta decisió política al 
darrera, hi ha d’altres decisions en els pressupostos que si que tenen a veure amb la decisió 
política i que aquí va la demanda, que comptin amb l’oposició a l’hora de prendre aquestes 
decisions. Mentres això no es doni, el vot sempre serà o negatiu si no m’acava de fer el pès o 
abstenció i serà per aquest motiu. Vull que ho entenguin. 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 5 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem) 

Vots en contra: 0 

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

 
 

6.- PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L’ANNEX I DEL CONVENI COL.LECTIU DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL PER AL PERSONAL LABORAL DE L’EMD DE VALLDOREIX 
RESPECTE DE L’ADMINISTRATIVA DELS SERVEIS DE CULTURA. 

 
Vist que per Decret de Presidència de l’EMD núm 736/2017, de 20 de novembre de 2017, es va 
modificar la distribució de la jornada del lloc de treball de l’administrativa dels serveis culturals, i 
es va fixar una jornada de treball partida de dos dies (dilluns i dijous) reduint el 
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complement retributiu per jornada partida proporcionalment als dies que desenvolupa aquesta 
jornada. 
 
Atès que l’article 6 apartat 9 del vigent conveni col.lectiu de les condicions de treball per al 
personal laboral de l’EMD de Valldoreix , estableix la creació d’un annex I, on s’ha d’exposar la 
distribució horària que han de desenvolupar aquells llocs de treball que per les característiques 
dels mateixos requereixen d’un horari fix. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
MODIFICAR l’annex I del Conveni Col.lectiu de les condicions de treball per al personal laboral 
amb la inclusió de la següent jornada de treball de l’administrativa de serveis culturals: 
 

SERVEIS A LES PERSONES 

Jornada de l’administrativa de serveis culturals (per al personal amb 
horari partit) 

  Matí Tarda 

 Dilluns i dijous 
De 09:30 a 13:00 
hores 

De 15:00 a 19:00 hores 

 
Dimarts, 

dimecres i 
divendres 

Horari flexible establert en l’àmbit d’oficines 

(art. 6 del vigent Acord Regulador de les condicions de 
treball per al personal funcionari) 

Horari intensiu (de les 07:30 hores a les 15:00 hores) durant el 
tancament per les tardes de l’EMD de Valldoreix:    

Comprèn: 

 Els 4 dies anteriors al Divendres Sant de Setmana Santa 
 Del dia 1 de Juliol al 31 d’Agost (ambdós inclosos) 
 Del 24 de Desembre al 6 de Gener (ambdós inclosos) 
 Els dies laborables que coincideixin amb un pont 

 
 
TRAMETRE aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Empreses i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, per la seva revisió en compliment del control de legalitat, i si s’escau 
la seva inscripció al Registre posterior publicació.           
 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Presenta la proposta d’acord. En el darrer ple 
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es va aprovar que el personal d’atenció ciutadana venia només dilluns i dijous a la tarda, que és 
l’horari d’atenció al públic que tenim a les tardes, i l’administrativa de cultura venia els dimarts i 
els divendres. Vam pensar que era un greuge comparatiu i que ho hem treballat amb els 
representants dels treballadors i comissió paritària, ens ha costat una miqueta, però al final ho 
hem aconseguit, i l’administrativa de cultura faci el mateix horari que atenció ciutadana. Ho 
hem de passar pel Ple perquè l’annex del conveni així ho diu, i l’horari serà el mateix que el 
d’atenció ciutadana. 
 

TORN DE VOTACIÓ 

 

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

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

7.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL TERCER 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 tercer trimestre 
del pressupost de l’any 2017. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte de l’execució del tercer trimestre del 
pressupost 2017. Estem força bé, la majoria de les partides estem on havíem de ser o una mica 
millor, per tant a nivell d’ingressos estem bé. A nivell de despeses són les que teníem previstes 
més les modificacions pressupostàries, la qual cosa demostra que anem per on hem d’anar. 
Gràcies. 
 
 

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

TERCER 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. 
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Aquest informe es pot presentar al Ple de la Corporació Local i s’ha de remetre al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya. 
 
Es dóna compte al Ple de l’informe del compliment dels terminis de pagaments del tercer 
trimestre any 2017. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte de l’informe del compliment de pagament 
del tercer trimestre de l’any. Es conclou que l’EMD és bona pagadora, que la mitjana és de 2,47 
dies de cobrament, per tant segueixo dient que la gent està contenta de treballar amb 
nosaltres. Gràcies. 
 
 

9- DONAR COMPTE DE LES DADES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL TERCER 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 tercer trimestre de l’any 2017, remeses al Ministeri d’Hisenda. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte d’aquesta estabilitat pressupostària que 
s’ha remes al Ministeri d’Hisenda. 
 
 

10- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ, DE LA SRA. 
SUSANNA CASTA BALCELLS PER LA SRA. ANA CANO FARRE COM A VOCAL D’AQUESTA 
EMD. 

 

Atès que el Ple de la Junta de Veïns, de data 25 d’octubre de 2017, va prendre coneixement de la 

renúncia de la Sra. Susanna Casta Balcells, del seu càrrec de Vocal de l’EMD, per haver-se donat 

de baixa del Partit de Ciutadans. 

 

Atès que en data 30 d’octubre de 2017, el grup de Ciutadans ha proposat substituir a la Sra. 

Susanna Casta Balcells  com a Vocal de l’EMD per la Sra. Ana Cano Farre. 

 

Vista la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 
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càrrecs representatius locals, i l’article 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

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

PRIMER.- De la proposta de Ciutadans, de proposar la Sra. Ana Cano Farre en substitució de la 

Sra. Susanna Casta Balcells. 

SEGON.- Trametre aquest acord a la Junta Electoral Central. 

 

11.-ACCIÓ DE GOVERN 

 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Ja han començat les obres a la plaça Joan 
Gassó, que és una de les que s’havia de remodelar, conjuntament amb la plaça de les Oliveres, 
que ve després, tenim una reunió el dia 29 amb els veïns de l’avinguda Baixador, també s’estan 
fent treballs d’investigació per part d’uns arqueòlecs al Castell de Canals, i estem a l’espera de 
parlar amb la Diputació i la Generalitat, per si es pot continuar treballant o no, perquè s’han 
trobat unes restes que s’han d’estudiar; les cadires de la Nau de Cultura es posaran d’aquí a 
finals mes, la nau del senyor Castelló, per a que la gent pugui sentar-se més còmodament.  
 
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Jo volia afegir que el cicle de concerts del Castell de 
Canals, degut a aquestes investigacions que s’estan fent, no es podrà fer allà, però volem que 
continui l’esperit del Castell, i mirarem de fer-ho en una altra ubicació, encara que sigui una 
mica més reduït o fer-ne, dos  o tres...no volem passar el cinquè cicle a Valldoreix, mentre 
durin les excavacions i quan s’hagi acabat això li donarem molta més vida al Castell de Canals. 
Gràcies. 
 
 

12.- PRECS I PREGUNTES 

 
A) PREC SOBRE L’INFO DEL GRUP D’ERC.  
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Recullint un prec que venia del Sectorial d’educació que jo m’hi 
afegeixo i arrambo cap a casa. El prec era que en el Info Valldoreix se’ls dediqués un espai 
sempre, per poder explicar el que fan a les diferents escoles i el que com a Sectorial considerin 
important que la gent del poble ho vegi. Com que si s’afegeix una pàgina, en realitat se n’han 
d’afegir 4, i tenint en compte que l’espai que tenim reservat pels diferents grups polítics inclòs el 
del govern, és realment minso, i quan hem de posar coses doncs perquè hi càpiga en aquest espai 
acaba sent un cos de lletra una mica petit, vam pensar que potser seria important, interessant, 
doncs fer-ho a doble pàgina i ocupar mitja pagineta cada grup. I d’aquesta manera o tenim més 
espai per dir més coses o el que diem ho podrem fer en una lletra que la gent pugui llegir, perquè 
els que comencem a tenir presbícia com jo, ens costa llegir aquestes coses, amb lletra petita. 
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SR. BERNAT GISBERT RIBA: La proposta em sembla molt correcta i molt lícita i com que 
també hi ha la pàgina del Sectorial de Medi Ambient doncs afegirem també la d’educació. Per 
confirmar i dir-vos a tot que sí, hem preguntat el cost que suposaria això, el que fa a la 
maquetació aproximadament surt uns 100€ de més, cada pàgina a 25€ i la imprempta 329€. En 
total 429€, ho podem assumir, cap problema, així que el proper Info tindrà quatre pàgines més i si 
voleu fer alguna altra proposta doncs també estem oberts a tot. Gràcies. 
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Simplement comentar que estaria bé que es 
replantegessin que en l’equip redactor de la revista hi fóssim nosaltres també. Gràcies. 
 
B) PRECS I PREGUNTES DEL GRUP CUP-PC. 
 
1.- Pregunta sobre com està el Pla d’Equipaments. 
 
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Va sobre la moció que es 
va presentar i aprovar per tots sobre el Pla d’Equipaments, i jo el que plantejo a tots plegats 
però sobretot a vosaltres que esteu al govern, mirin com està la sala, no sé si aquest desinterès 
de la gent pel que està passant en el poble, té a veure amb la manera de governar que tenen 
vostès. I tot aquest tema del Pla d’Equipaments nosaltres entenem que el futur del poble l’hem 
de fer entre tots, i aquesta manera de fer-ho entre tots, vol dir cridar a que la gent participi i 
això vol dir tornar a convocar el consell de la vila per a que la gent participi. I pel que fa al Pla 
d’Equipaments és que nosaltres vam agafar el compromís i ha de ser pactat entre tots i no a 
dos o tres anys vista perquè a mi m’interessa, sinó a vint anys vista i que marqui el camí a 
seguir a tots els grups que puguin estar un dia o un altre en el govern, perquè ha estat un pla 
escollit per la majoria de la gent del poble. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Aquesta possibilitat que vostè esmenta, que 
aquesta manera de governar fomenta que no vingui la gent, podria ser al revés, que ja estan 
contents amb el que fem i per tant dipositen la confiança i ja està. Són diferents maneres de 
veure-ho. La gent confia amb el que estem fent i ens dona el seu suport. No treu que 
evidentment podem comptar amb l’oposició per fer aquest Pla d’Equipaments, ja és el que vam 
dir, s’està redactant pel nostre cap d’urbanisme, a requeriment de l’Ajuntament de Sant Cugat, i 
també hi ha l’informe de la Secretària on veu inviable segons quins tipus d’inversions, i per tant 
quan més o menys ho posem sobre el paper, us ho ensenyarem, explicarem i demanarem la 
vostra opinió. No tenim perquè no fer-ho, però de moment s’està treballan amb això. Però no 
és res que estigui decidit ni donat per fet.  
 
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Si, la intenció pot ser molt 
bona, però jo em remeto als fets, fa  un any i mig que es va aprovar aquesta moció i no hem 
tingut cap coneixement i penso que ens podríem posar a treballar si realment voleu que 
treballem plegats. Però ens sembla que no teniu cap intenció, bàsicament per coses tant 
bàsiques com aquesta de l’estudi del que es pot o no es pot fer. Que a la junta de 
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portaveus la setmana passada no ens ho dieu i avui ho incloíeu a la modificació pressupostària. 
Però el fet és que nosaltres des d’un bon començament ens vam sentir exclosos de qualsevol 
possible participació i seguim amb el mateix i volem expressar la nostra queixa, que un poble 
no es fa així.  
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Torno a repetir que és la seva manera de 
veure-ho, i de totes maneres us presentarem l’estudi quan estigui fet, ara s’està elaborant. 
 
 
2.- Pregunta com està el Projecte del C/ Molí (el darrer Ple s’havia de suspendre) i la 
transcripció a 1:1000 del PGM. 
  
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: És sobre el punt que es va 
retirar de l’ordre del dia del carrer Molí, per saber com està el tema i no tinguem cap sorpresa. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Encara no tenim l’estudi, va per dies, hem 
parlat amb l’equip redactor i s’ha de retocar i jo diria que abans que acabi l’any podria estar. 
 
 
3.- Pregunta sobre quan es farà la presentació als veïns de l’Avantprojecte de l’Avinguda 
Baixador. 
  
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Aquesta pregunta la retirem 
perquè ja tenim la citació.  
 
4.- Prec: que es repinti immediatament les pintades nazis de la caseta del garden darrera dels 
lavabos. Quin control hi ha d’accessos? 
  
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Que es repinti la caseta que 
hi ha unes pintades bastant desagradables Nazis. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Ho vam comentar a la Brigada d’Obres i 
passaran a tapar-ho, és el “pan nuestro de cada dia” i quan no és en un lloc és en un altre, és 
horrorós. Els lavabos del Casal de Cultura és vandalisme dia sí dia també. 
 
 
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Tenim coneixement que el 
nou Síndic de Greuges vindrà a Valldoreix un dia a la setmana. Sabem horaris o alguna cosa al 
respecte? 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Està posat a la web, em sembla que és 
dimecres al matí, de 9 a 13h. Ens vam entrevistar amb ell i ens va proposar de venir a 
Valldoreix un dia per atendre a la gent de Valldoreix. Està en període de prova per veure 
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si ve gent o no. 
 
SR. FRANCESC-XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Seria important, a banda de 
penjar-ho al web, que està molt´bé, tot i que jo no hi entro, que féssim una difusió i que la 
gent ho sàpigues. Que vindrà el Sindic, quin dia de la setmana, horaris, etc. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 

sessió a les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 

 

 
 
 
 
 


