
 

 

 ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL VINT-I-NOU DE SETEMBRE DE DOS MIL SETZE. 
 

 
A Valldoreix, el dia vint-i-nou de setembre de dos mil setze, a la seu de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 20.15 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM 
CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-, senyora ELENA DEGOLLADA I BASTOS –GRUP CiU-; senyor 
BERNAT GISBERT I RIBA –GRUP CiU-; senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-; 
senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor FRANCESC XAVIER HUMET 
CIENFUEGOS-JOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; senyor NOËL CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; 
i senyora SUSANNA CASTA I BALCELLS –GRUP CIUTADANS-; assistits per la Secretària de la 
Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió 
plenària ordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i 
hora. Tot seguit es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són 
objecte de la present sessió. 
 
 

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 14 DE 
JULIOL DE 2016. 

 
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 14 de juliol de 2016, d’acord 
amb allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa 
adoptar el següent ACORD:  
 
PRIMER.- APROVAR l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 14 de juliol de 2016. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Presenta el punt per a la seva aprovació. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 
 
S’aprova per unanimitat. 
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PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Abans de passar a les mocions, volem 
expressar des de l’EMD el condol a la família d’un xofer de la línia 1 d’autobusos de l’EMD que 
va morir el passat 11 de setembre, el senyor Javier García Tarancón, doncs volem expressar el 
condol a la seva família.  
 
Dit això passem al punt de mocions, us presento a la senyora Àngels Roca, de “No puc esperar” 
per a que llegeixi aquesta moció. Gràcies. 
 

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 

 
 
A) MOCIÓ INSTITUCIONAL PER L’ADHESIÓ DE L’EMD DE VALLDOREIX A LA 
CAMPANYA “NO PUC ESPERAR”. 
 

ANTECEDENTS 
 

“NO PUC ESPERAR!” és un projecte pensat per a facilitar el dia a dia de les persones que 
necessiten utilitzar un lavabo urgentment per un problema mèdic no contagiós. 
 
Els destinataris d’aquesta iniciativa són els pacients amb malalties inflamatòries intestinals 
(malaltia de Crohn i colitis ulcerosa), els pacients ostomitzats o colectomitzats, els pacients 
sotmesos a cirurgia per un càncer de recte, i tots aquells pacients que els metges col·laboradors 
amb el projecte considerin que cal incloure. 
 
Un dels problemes que més angoixa aquestes persones és la necessitat contínua, i de vegades 
imprevisible, d’anar al lavabo; de manera que els costa sortir de casa i fer vida social per por de 
no trobar un lavabo accessible en el moment necessari. Tot això suposa una minva de la seva 
qualitat de vida. 
 
L’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya  (ACCU Catalunya) emet les 
targetes “NO PUC ESPERAR!” perquè aquests pacients les utilitzin, però són els metges de les 
Unitats MII (malalties inflamatòries intestinals) i Serveis de l’Aparell Digestiu col·laboradors qui 
les lliuraran als seus pacients quan ho considerin necessari. Les targetes són gratuïtes i no són 
nominals, però estan numerades per a seguir un control de lliurament. 
 
Des d’ACCU Catalunya, s’arriba a acords de col·laboració amb establiments i equipaments 
perquè autoritzin l’ús dels seus lavabos de manera gratuïta i el més ràpidament possible als 
portadors de les targetes “NO PUC ESPERAR!” 
 
“NO PUC ESPERAR!” és un projecte que té dues finalitats: 
 

 Facilitar l’accés ràpid i de manera gratuïta als lavabos als pacients en 
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qualsevol lloc i sempre que ho necessitin. 

 Conscienciar la societat sobre les malalties inflamatòries intestinals i les necessitats que 
tenen qui les pateixen. 

El Projecte “NO PUC ESPERAR!” compta amb el suport del Consell Consultiu de Pacients del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat Catalana de Digestologia,  
de l’Institut Català de la Salut, i de GETECCU (Grupo Español de Trabajo de Enfermedad de 
Crohn y Colitis Ulcerosa). 
 

ATESOS 
 

1. ATÈS que aquest projecte pretén fer més fàcil el dia a dia als pacients de malaties 
inflamatòries intestinals (malalties de Crohn i Colititis Ulcerosa), pacients ostomitzats o 
colectomitzats, pacients intervinguts de càncer de recte i d’altres. 
 
2. ATÈS el caràcter totalment inclusiu de la campanya. “NO PUC ESPERAR!” que ha estat 
impulsada per l’Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU 
Catalunya), s’hi ha anat incorporant d’altres entitats i compta amb el suport del Consell 
Consultiu de Pacients del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, de la Societat 
Catalana de Digestologia,  de l’Institut Català de la Salut, i de GETECCU (Grupo Español de 
Trabajo de Enfermedad de Crohn y Colitis Ulcerosa). 
 
3. ATÈS que s’estima que a Catalunya hi ha entre 25000 i 30000 persones afectades de 
malalties inflamatòries intestinals. 
 
4. ATÈS que són les metgesses i els metges de les unitats de MII i els serveis d’aparell 
digestiu (entre d’altres de l’Hospital Universitari de Bellvitge), els encarregats de lliurar les 
targetes d’acord amb criteris exclusivament mèdics i que el seu lliurament i utilització és 
totalment gratuït. 
 
5. ATÈS que es tracta d’un projecte amb presència i implantació a diverses ciutats dels 
Països Catalans i que compta amb ampli suport tant associatiu com facultatiu però que encara 
cal continuar ampliant i enfortint la xarxa d’equipaments i establiments adherits. 

 

Per tot això, tots els grups municipals de l’EMD proposen que el Ple de la Junta de Veïns de 
l’EMD acordi: 
 
PRIMER.- Adherir la nostra administració a la campanya “NO PUC ESPERAR!” posant a 
disposició tots els lavabos possibles d’equipaments públics de manera gratuïta i promoure’n la 
difusió entre la ciutadania del municipi (posant especial èmfasi als CAP de Valldoreix). 
 
SEGON.- Promoure l’adhesió dels comerços valldoreixencs i de l’Associació de comerciants de 
Valldoreix a la campanya, tot facilitant i impulsant contactes entre l’ACCU Catalunya i la 
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resta d’entitats promotores amb l’associació de comerciants de Valldoreix per tal de promoure la 
incorporació dels seus associats i associades a la campanya. 
 
TERCER.- Identificar tots aquells establiments que formin part de “NO PUC ESPERAR!” amb 
l’adhesiu corporatiu de la comanya, incloure’ls a la web (www.nopucesperar.cat) i a l’App a 
disposició de les persones beneficiàries de la targeta. 
 
QUART.- Col·laborar en totes les campanyes divulgatives sobre les malalties digestives per a 
tota la ciutadania de Valldoreix amb les entitats especialitzades. 
 
CINQUÈ.- Donar trasllat d’aquesta moció a l’Institut Català de la Salut, a l’Associació de Malalts 
de Crohn i Colititis Ulcerosa de Catalunya (ACCU Catalunya), a l’Associació per la Incontinència 
Anal (ASIA) i l’Associació Catalana d’Ostomitzats (ACO). 

 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

Pren la paraula la senyora Àngels Roca: Bona tarda, primer de tot vull donar les gràcies en 
nom de l’ACCU Catalunya i dels pacients vull agrair la presentació de la moció d’adesió a la 
campanya “no puc esperar” i del suport que estem rebent de l’EMD de Valldoreix. Moltes 
gràcies. Passa a llegir la moció i seguidament manifesta que han deixat documentació 
informativa i tríptics informatius del projecte al taulell d’entrada i uns adhesius. Gràcies. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Moltes gràcies senyora Àngels Roca per la seva 
aportació i lectura d’aquesta moció. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 
B)  MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE C’S, ERC-MES I CUP-PC  SOBRE EL 
SISTEMA DE SANEJAMENT DE VALLDOREIX. 
 
Valldoreix ha tingut un creixement urbanístic immens en els últims anys, passant dels mil 
habitants dels anys 60 als més de vuit mil de l’actualitat, aquest augment de vivendes i 
persones ha comportat un augment de la complexitat de la xarxa de clavegueram i del cabdal 
que ha d’absorbir, generant diversos problemes de males olors i  mediambientals  que podem 
veure i olorar les veïnes i els veïns de Valldoreix. 
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Aquesta situació genera insuficiències importants a la xarxa, un impacte contaminant en el medi 
ambient i un dèficit d’elements auxiliars  o complementaris de la xarxa de clavegueram;  fruit 
també de la manca de planificació i de coordinació amb Sant Cugat o altres municipis que siguin 
emissors o receptors d’aigües residuals que provenen o que passen de Valldoreix. 
Atès que, la xarxa de clavegueram de Valldoreix està principalment orientada a la recollida 
d’aigües residuals.  
Atès que, des de Sorea s’està fent una auditoria general sobre la xarxa de clavegueram de 
Valldoreix però no sabem en quina fase es troba. 
Atès que, aquesta auditoria ens ha de permetre tindre un inventari on s’identifiquin, classifiquin 
i ordenin tots els elements que composen el complex entramat de la xarxa de clavegueram de 
Valldoreix. 
Atès que, un inventari en aquest sentit,  ens ha d’identificar amb precisió tots els elements que 
conformen la xarxa de clavegueram i facilitar així les tasques de manteniment, inspecció, 
reforma, adequació o d’altres activitats relacionades amb la gestió de la xarxa. 
Atès que tota aquesta informació del clavegueram ens ha de permetre fer una correcta 
diagnosi del funcionament de la xarxa en l’actualitat, i poder planificar futures intervencions i 
donar solucions als problemes que se’n puguin derivar. 
Atès que, la informació sobre la xarxa de clavegueram s’ha d’actualitzar a mesura que es vagin 
executant obres que l’afectin. 
Atès que, a Valldoreix existeix un percentatge considerable de cases que no tenen una 
connexió diferenciada d’aigües residuals i d’aigües de pluvials.  
Atès que, una xarxa separativa formada per dos conductes, un d’aigua pluvial i un altre d’aigua 
residual evitaria possibles contaminacions d’aigües. 
Atès que hi ha trams de la xarxa de clavegueram que ressegueix per sota la llera del riu, fet 
que pot provocar, en cas de incidències en la xarxa, la contaminació de l’aigua que flueix per 
les rieres i del sòl de les mateixes. 
Atès que, hem de aconseguir la millor gestió possible del sistema de clavegueram de 
Valldoreix. 
Atès que, s’han de planificar i prioritzar actuacions tenint en compte criteris tècnics i 
econòmics. 
Atès que, també s’ha gestionar incorporant criteris de sostenibilitat medi ambiental, bàsicament 
relatius al control i gestió d’abocament al medi. 
Atès que, un pla director ens ha de permetre poder preveure tant problemes a nivell 
d’infraestructures com de qualitat de l’aigua abocada. Perquè neix de la necessitat d’avaluar les 
insuficiències de sanejament i de clavegueram que s’hi podem produir i de proposar actuacions 
per a garantir el correcte funcionament del servei des d’un punt de vista sanitari, hidràulic i 
ambiental. 
Atès que des de la comissió sectorial de Medi Ambient moltes companyes i companys han 
mostrat la seva preocupació sobre la problemàtica que arrosseguem amb el clavegueram i les 
rieres,  i han dedicat temps i esforços visitant les rieres, estudiant possibles solucions i fent 
propostes al personal tècnic de l’EMD. 
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Per tot això, des dels grups de Ciutadans, ERC-MES, CUP-PC, PROPOSEM al Ple de l’EMD de 
Valldoreix l’adopció dels següents ACORDS: 
 
1.- Donar trasllat de l’informe de l’auditoria de Sorea sobre el clavegueram de Valldoreix a tots 
el grups de l’oposició. 
  
2.- Que es procedeixi a l’elaboració d’un Pla director de sanejament per a Valldoreix, el qual ha 
de contemplar, entre d’altres: 
 -Un inventari de la xarxa de sanejament  

-Anàlisi, diagnosi i avaluació del funcionament i l’estat hidràulic actual de la xarxa, 
indicant els problemes existents i analitzant les seves causes. 
-Estudi de la necessitat de noves infraestructures a la xarxa. 
-Proposar i definir les actuacions necessàries per aconseguir el correcte funcionament de 
la xarxa de sanejament i minimitzar els abocaments d’aigües residuals al medi receptor 
(com pot ser l’ampliació de la capacitat de xarxa, una xarxa separativa d’aigües residuals 
i aigües pluvials, treure els tubs de la xarxa del llit de les rieres,...) 
-Valoració econòmica de les actuacions proposades. 

3.- Que en tant s’elabori y aprovi el Pla director de sanejament de Valldoreix, al PAM es 
contemplin totes las actuacions urgents i a curt termini derivades de les insuficiències 
detectades en la auditoria de SOREA. 
4.- Que com el PAM està en procés d’elaboració, es contemplin als pressupostos de la EMD per 
a l’any 2017 les partides pressupostàries necessàries  per a portar a terme les actuacions més 
urgents, que puguin ser detectades.  
5.- Que es procedeixi a la redacció d’una ordenança reguladora de les connexions i dels 
abocaments al sistema públic de sanejament amb l’objecte de garantir el correcte funcionament 
del sistema públic de sanejament d’aigües residuals, així com la regulació del procés de 
connexió a aquest, amb el propòsit de protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües 
superficials i subterrànies i l’òptim ús de la xarxa de sanejament de Valldoreix. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Bona tarda a tothom, presentem tots plegats la moció 
sobre el sistema de sanejament de Valldoreix. Em sembla que els que estem aquí sabem 
perfectament els problemes que tenim amb el clavegueram. Són molts i tan variats com per 
exemple que hi ha un dèficit generalitzat d’elements de captació, acumulació de sediments i 
obstrucció, olors, accidents en fonaments, inundacions, abocaments, absència de criteri de 
gestió i falta de manteniment, tenim nosaltres un coneixement limitat de la configuració de la 
xarxa, i l’estat de conservació i el seu comportament en temps de pluja. No fa falta que llegeixi 
més del que són els atesos perquè tots els que estem al poble sabem quin és el problema de la 
xarxa de sanejament nostra. Passa a llegir els acords de la moció.   
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyora Casta. Comentar 
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que tot el que vostès demanen aquí, és una feina que ja s’està fent. Li llegiré l’informe de 
l’Enginyer que és el responsable d’aquesta tasca precisament. Li llegeixo literalment: “S’ha de 
dir que d’acord amb el plec de condicions del contracte de clavegueram, l’empresa SOREA 
adjudicatària del contracte de Clavegueram ha d’aportar anualment la següent documentació: 
  

1.     Els treballs realitzats, tant de manteniment preventiu, com correctiu, 
2.     L’estat de la xarxa, 
3.     Els problemes detectats, 
4.     L’estat en què es troben les tasques referents a la gestió avançada del clavegueram 
del municipi, 
5.     Les propostes de millora de la xarxa 
6.     Proposta d’execució d’obres de renovació concretes, d’acord a les actuacions 
previstes al pla director i l’estat de la xarxa. 
7.     Inventari i plànols actualitzats de la xarxa 

 Al març de 2016 Sorea va aportar a l’EMD de Valldoreix la documentació requeria de forma 
parcial al no estar finalitzat l’inventari. Després de varies converses amb Sorea, l’ultima el dia 26 
de setembre de 2016, ens confirmen que a l’abril de 2017 Entregaran el Pla director de 
Valldoreix.  Actualment l’inventari està al 90%. I esperem que al gener de 2017 aportin la 
documentació actualitzada al nivell de l’inventari actual. Una vegada entregat el pla director, 
Sorea aportarà, la resta de documentació relacionada amb el pla director com propostes de 
millora, obres necessàries etc. També, cal indicar, que des de fa 5 anys estem demanant a la 
Diputació una ajuda per a la redacció de plans directors, el dia 4 d’octubre la Diputació m’ha 
convocat per parlar de quines ajudes necessitem –aquesta és una demanda o gestió que va fer 
l’enginyer de l’EMD el dia 2 de setembre-, reclamant el que havia fet varies vegades, i el rep el 
senyor Marcos de Francisco. El 4 d’octubre és quan té la reunió. 
  
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Segons sembla Sorea ja ho ha donat tot fet, ja té 
l’auditoria o sembla que estigui quasi acabada i també li està fent un pla director i li està fent el 
manteniment de les clavegueres. La mateixa empresa li està fent les tres coses a l’hora. Pensa 
que és correcte?  
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Perquè no ha de ser-ho?  
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: És una empresa que li està fent el control de les 
clavegueres, és la mateixa que està fent l’auditoria, és a dir que s’audita a ella mateixa, i a més 
a més li està fent un pla director de clavegueram pel que vostè ha de fer o deixar de fer. Vol dir 
que la mateixa empresa li està fent tot, primer que no em sembla ètic, i segon, que estem 
sempre en mans de Sorea, és a dir no serà un govern de l’EMD el que primi el que s’ha de fer o 
no, sinó que serà sempre Sorea. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Evidentment qui coneix millor la xarxa és 
Sorea, en això estem d’acord. I el nostre tècnic fa alguna feina o es basa només en el que diu 
Sorea i ja està?  
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: El nostre tècnic farà lo que vostè li digui, està clar, ni lo 
que jo li digui ni el que digui Sorea, o això espero. És que el que no em sembla correcte és que 
la mateixa empresa que està fent una cosa faci les tres altres coses alhora. I no només això, 
però hi ha empreses –que no sé qui són-, però a tots els municipis de Catalunya estan fent lo 
que no estan encarregant a Sorea és que faci el pla director, perquè Sorea el que no farà mai 
és anar en contra de la seva feina que està fent actualment, que és el sanejament de tota la 
xarxa de clavegueram.  
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Sorea és la responsable d’aquest servei i ha de 
donar fe de la seva actuació i li explica aquí amb el que ha dit. Mesures preventives i tal, i una 
altra cosa és el que es decideix que és el que es fa o no es fa i s’actua en conseqüència.  
 
SR. FRANCESC-XAVIER HUMETCIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda a tothom, senyor 
President, jo trobo inverosímil el que afirmen, si realment és veritat que Sorea fa tantes coses i 
té tant coneixement no tindríem tants problemes com tenim o és que són molt dolents? Fa falta 
un pla director de sanejament i estem parlant d’una gran infraestructura del poble com és la 
il·luminació, com és la eficiència energètica aquesta que vostès si que van apostar per fer un 
pla director, i que nosaltres els varem recordar que d’aquesta ja en tenim un de fet quatre anys 
abans amb l’Agenda 21. Li recordo que l’Agenda 21 que a vegades sembla que com és una cosa 
del passat i fet per un altre grup i per una altra gent, “no vale para nada” , a l’agenda 21 ja 
s’apunta el pla director d’una infraestructura tant important en un municipi com és el 
clavegueram. No entenem aquesta negativa seva de fer un pla de sanejament quan és la feina 
a fer, la feina a seguir i com be diu la Susanna és inverosímil que la mateixa empresa que fa les 
feines, sigui la que auditi i ella tingui que determinar quines obres faré l’any que vé, quines 
obres no faré, o quines faré, no ho entenem. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: El pla director s’està demanant des de fa cinc 
anys que ens el subvencionin i de moment qui està treballant en això és Sorea, qui millor coneix 
la xarxa és Sorea, a més vostè sap que hi ha problemes que compartim xarxa amb Sant Cugat i 
Sorea també fa el manteniment de Sant Cugat. Si Sorea entrega una documentació no quedarà 
condicionada aquesta documentació a que ells segueixin sent els que faran el manteniment de 
la xarxa, en cap cas? Ha de quedar condicionat? En quan al que vostè diu de l’altre pla de 
l’enllumenat, si vol també li puc llegir l’informe del tècnic, del perquè es descartava l’altre pla, 
que vostès ens deien que el podíem mantenir perquè era vàlid, i que a la Junta de Portaveus li 
vaig dir que si volia li ensenyava, i si vol li dic el perquè. No cal? doncs quan li interessi li puc 
explicar.  
 
SR. FRANCESC-XAVIER HUMETCIENFUEGOS-JOVELLANOS: Li dic que no cal perquè 
m’he llegit la memòria  d’aquest pla d’il·luminació i he vist tot el que diu l’antic pla director de 
l’enllumenat i pràcticament va a la par. I se de què parlo.   
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Donat que vostè fa aquesta 
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valoració, passo a llegir-li l’informe del tècnic perquè em sembla que no és el mateix o 
l’enginyer no l’ha entès o vostè no l’ha entès. Aqui diu que es “...disposa d’una auditoria 
energètica de data gener de 2010. Revisada l’auditoria es detecta el següent de forma no 
exhaustiva: 

a) L’inventari amb el que realitza l’auditoria del 2010 no coincideix amb l’inventari real: 
L’auditoria es realitza per un territori amb 2657 punts de llum.  
L’any 2010 Citelum te inventariat 2771 punts de llum 
L’any 2016 tenim inventariats 3500 punts de llum 

Per tant l’auditoria es va realitzar sense depurar l’inventari amb una variació excessiva de punts 
de llum entre l’auditoria i el real del 2016. Entre el 2010 i 2016 no s’han instal·lat tants punts de 
llum. 

b) La proposta de l’auditoria bàsicament es canvia els balastres normals de les lluminàries 
per d’altre d’electrònics, tecnologia obsoleta ja amb l’aparició del LED en comparació 
amb les de vapor de sodi. La tecnologia LED estalvia mes energia que la tecnologia de 
vapor de sodi amb balastre electrònic. 

c) L’auditoria no contempla el reglament d’eficiència energètica : Real Decreto 1890/2008 
de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA-01 
a EA-07 

d) L’auditoria no realitza cap luxomentria per veure els paràmetres de llum existents i 
possibilitat de baixar potencia i estalviar energia. 

e) L’auditoria energètica no contempla un amidament exhaustiu per tal de licitar la 
modificació de les instal·lacions 

Conclusions: 
L’auditora energètica de 2010, està desfasada i incompleta i només es pot utilitzar com a 
orientació. 
Es proposa realitzar una auditoria energètica adequada a la normativa vigent amb estalvi 
energètic quantificat i amidaments per a la licitació de les obres. 
L’auditora energètica que es proposa, inclou una depuració de l’inventari, luxometries i estudis 
d’adequació de potencies, i amidament detallat entre d’altres 
Actualment hi ha un plec de condicions per licitar l’auditoria energètica. 
Tot l'anterior informat d'acord amb la legalitat vigent i per el general coneixement de la 
Corporació, com a tècnic de la mateixa, que no obstant acordarà el que estimi convenient.” 
 
SR. FRANCESC-XAVIER HUMETCIENFUEGOS-JOVELLANOS: Em sembla molt bé l’informe 
aquest però l’únic que s’havia de fer era actualitzar l’auditoria del 2010 i actualitzar-la ara. 
Evidentment que les coses canvien, i no estem parlant en aquest moment del tema de la 
il·luminació sinó del tema de la infraestructura de clavegueram. Oi que vostè si que veu que és 
molt important el pla director de l’enllumenat i l’eficiència energètica i si que encarrega un pla 
director nou? Com és que no volen encarregar un pla director que ens guiï a tots en les feines 
que s’ha de fer en els propers 15 o 20 anys en la xarxa de clavegueram? No ho entenem. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: No estem dient que no ho volem. Li 

http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F4DC1AA0-F911-444A-8C12-75CE79B39557/69731/1210100_2008.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F4DC1AA0-F911-444A-8C12-75CE79B39557/69731/1210100_2008.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F4DC1AA0-F911-444A-8C12-75CE79B39557/69731/1210100_2008.pdf
http://www.fomento.gob.es/NR/rdonlyres/F4DC1AA0-F911-444A-8C12-75CE79B39557/69731/1210100_2008.pdf
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estem dient que Sorea ens portarà un pla director i després evidentment decidirem si ens convé 
o no ens convé. També ha esmentat lo del inventari energètic, dient que era més o menys 
igual, i no és cert, no s’assembla en res. Quantes raons necessita més si li acabo d’anomenar 
totes?  
 
SR. FRANCESC-XAVIER HUMETCIENFUEGOS-JOVELLANOS: M’ha llegit un informe, val, 
seiem-nos el dia que vostè vulgui amb l’enginyer, vostè i jo i vostè és el que més entén 
d’aquestes coses, i mirem l’un i mirem l’altre.  
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Hi ha unes diferències, li estic dient que amb el 
pla del clavegueram es pot fer el mateix, si ja n’hi ha un que ja està fet, quan el tinguem el 
mirem i si ens sembla bé tirem endavant i si no ens sembla bé n’encarreguem un altre, i ja 
està.  
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: De veritat que no ho acabo d’entendre. Sorea 
generosament ha decidit amb el que costen els plans de clavegueram, ha decidit a fer-li un? 
Així amb aquesta generositat? I una altra cosa: després si Sorea coneix tant bé la nostra xarxa i 
el que està passant i que tots coneixem, el millor que podem fer és trencar aquest contracte 
perquè ho està fent molt malament llavors. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Què vol que li contesti. 
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Més enllà que entenc que això deu anar carregat en algun 
cost o en algun un altre contracte que debem tenir, si que m’agradaria posar una mica de .... i 
penso que és algo que podem compartir tots, i és que no estaria gaire bé que l’auditoria la facin 
els mateixos i potser podríem acordar que una vegada tinguem tot això, algú altre extern pugui 
fer l’auditoria de com està tot això. Més que res pel que ja hem dit abans, que ningú es tirarà 
pedres damunt la seva teulada, i molt probablement Sorea perquè fa el manteniment del 
clavegueram de Sant Cugat i de vint mil llocs més, i per mil motius que podrà ajustar-se molt 
més el preu, és molt probable que es torni a quedar amb el contracte de manteniment si algun 
cop el tornem a posar a concurs. Però com a mínim el que si que hauríem de ser capaços de 
decidir és que volem que ens facin una auditoria externa per assegurar-nos de que qui després 
hagi de fer el manteniment, no m’està amagant res, és així de senzill. Per altra banda, en la 
Junta de Portaveus que vam fer la setmana passada no ens van dir res de tot això i potser ho 
hauríem pogut parlar llavors. La xarxa de clavegueram la compartim amb Sant Cugat, Molins i 
tothom qui tenim al costat, perquè la xarxa de clavegueram no entén qui tenim al costat, amb 
el que a partir d’aqui ho compartim amb qui ens en donen i amb els qui reben les nostres. A mi 
m’agradaria, per anar pujant el tò, que fóssim capaços d’entendre que és normal pensar que 
algú que no sigui Sorea ens hauria de fer una auditoria, però bé, ho deixo aquí. 
 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: 
L’única cosa que m’agradaria aclarir, és que el pla director està inclòs dins del preu del 
contracte de clavegueram està inclòs dins de les obligacions del contractista. És una millora 
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que va presentar Sorea. Com a millora van dir que farien un pla director dins del preu de 
contracte. Aleshores, l’altre dia a la Junta de Portaveus no ho vaig dir perquè`no ho sabia i 
l’Enginyer m’ho va fer saber. És una obligació que tenen dins del cost de manteniment. 
Simplement aclarir això. 
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Seré breu, només vull fer una petita aportació per a 
que les persones que estan aquí entenguin una mica d’on ve tot plegat a part de la moció. A la 
Junta de Portaveus passada vam treure aquest tema que és una moció que presenta la 
companya de Ciutadans però que hem tractat tots plegats fins i tot el govern, repetides 
vegades, ho hem plantejat a les sectorials de medi ambient, i no hem arribat a una conclusió 
ferma de quina és la millor manera d’actuar i quines prioritats d’actuació hi hauria d’haver. 
Agraim a la senyora Casta el fet de que vulgui que Sorea es municipalitzi, és a dir que esperem 
que el senyor Ciprian ens recolzi la moció a Sant Cugat quan la presentem, doncs comentar que 
Sorea evidentment el que està fent i amb prou sentit contractat pel govern, és una avaluació, 
un estudi, una auditoria, dieu-li com vulgueu, dels punts de cabal, dels punts de fuita, i de 
l’estat de la xarxa. Evidentment el que fa és traspassar les mesures d’urgència, que s’ha de 
reparar abans i prepara un pla director –que jo entenc que no s’hauria de dir pla director 
perquè el pla director l’hauriem de redactar nosaltres amb una auditoria feta per ells i per una 
externa seria millor encara-, doncs a fi de que amb els diners que ens hauria de donar 
Diputació o qui fóra, doncs tirar endavant la macro-obra. A ran d’aquí la discussió està en que 
no tenim aquestes dades, evidentment la senyora Secretària ens ha comentat que no ens ho va 
comentar a la Junta de Portaveus i hagués estat bé tenir aquesta dada, de com pensava actuar 
Sorea, però també entenc que ens hauria pogut posar una nota quan s’ha sapigut que el pla 
director l’havia d’executar Sorea oficialment. Aquest és una mica el resum del que està passant 
aquí ara. Entenem igualment que els acords són prou vàlids perquè si s’està treballant al 
respecte i si entenem que s’ha de tirar endavant aquest pla director, puguem aprovar la moció i 
com a mínim intentar ser tot lo màxim de transparent possible, valgui la redundància de mínim-
màxim. Dir que aquestes maneres de fer de no comunicar les coses a la Junta de Portaveus, 
ens porten després a aquestes actuacions, com passa amb el tema del “garden” que després ja 
en parlarem. Parlem de pla d’equipaments, parlem de fer servir el “garden” abans d’hora per a 
fer actes de tota mena perquè ens falten espais d’equipaments a Valldoreix, ja ho saben vostès, 
i se’ns diu que després d’un informe tècnic que no apareix i que ens han de donar, que no es 
pot fer res. I ara de cop i volta apareix una partida de 20.000€, això a mi em subleva i ara 
acabo ja i agraeixo la confiança per donar-me la paraula.         
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Si vostè agraeix el seu torn de paraula doncs el 
que pot fer és contestar el que toca i no contestar les mocions o les propostes que venen en un 
altre punt de l’ordre del dia. No, ho ha esmentat ell i li he contestat a ell. Li he contestat perquè 
és ell qui ha fet referència a aquest estudi. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 4 (CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 
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Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 
Abstencions: 0 
 
No s’aprova la moció. 
 
 
C) MOCIÓ DE LA CUP-PC PER A LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA 
SELECTIVA PORTA A PORTA ALS BARRIS DE SANT JAUME I LA BARCELONETA. 
 
La recollida selectiva porta a porta ja fa uns anys que es du a terme a Valldoreix de forma 
eficient i efectiva. Però, s’aplica a tot Valldoreix?  
No. Hi ha uns barris més enllà de l’estació dels FGC concretament Sant Jaume, la Barceloneta i 
La Serreta, que segueixen amb el sistema de recollida selectiva mitjançant contenidors. 
 
La competència sobre la gestió de residus recau en l’Ajuntament de Sant Cugat, tot i que fruit 
d’un conveni sectorial amb l’ajuntament es va acordar com hauria de ser el model de gestió de 
la nostra brossa. 
 
I és en aquest pronom, nostre, on cal posar l’accent,  més que enumerar els beneficis d’aquest 
sistema davant d’altres. 
Tant les Veïnes i Veïns de Valldoreix, com la resta de persones de la societat on vivim, som els 
primers responsables de la generació dels nostres residus, i coneixem o hauríem de conèixer els 
efectes negatius sobre el medi ambient  provocats per l’absència d’una gestió respectuosa i 
acurada. 
 
En primer terme hem de tenir la responsabilitat de ser conscients a l’hora de consumir tenint 
present el tipus del residu resultant que podem generar assumint el compromís de fer tot el 
possible per a que aquest es valoritzi  correctament. Així mateix tenim el deure de facilitar amb 
els nostres actes qualsevol tasca que es dugui a terme des dels serveis públics i que sigui en 
benefici de la comunitat. 
 
Dit això, ens podríem  estendre parlant de la crisi ambiental en que estem immersos o podríem 
descriure els beneficis del sistema de la recollida porta a porta amb xifres i dades que són 
fàcilment visibles al web del govern de la Generalitat, o al de la Associació de municipis catalans 
per a la recollida porta a porta;  
www.portaaporta.cat 
 
Sobre el debat de la brutícia que pot generar aquest sistema davant el vigent, direm que no es 
massa de rebut ja que en qualsevol cas la responsabilitat d’embrutar sempre recau en persones 
amb actituds incíviques.  Anònimes, en els casos on es deixa brossa fora dels contenidors, i 
alguns fent  el que es diu turisme d’escombraries. 
Sobre les xifres de valorització de la brossa recollida pel sistema porta a porta davant del 
sistema de selectiva mitjançant contenidors trobem són més positives tot i que existeix 

http://www.portaaporta.cat/
http://www.portaaporta.cat/
http://www.portaaporta.cat/
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algun informe que pot anar en l’altre sentit. En qualsevol cas la separació en origen feta a casa 
més el triatge posterior fet pel responsable de recollir la brossa fa que les xifres d’impropis per 
fracció sigui bastant menor. 
 
Sobre els senglars i la brossa. Tenint en compte els estralls que els senglars causaven cada 
vesprada amb les bosses de brossa que om dipositava al carrer, farà un any i escaig i de forma 
encertada es va prendre la decisió de traslladar l’horari de recollida dels vespres al matí, 
solucionant quasi definitivament el problema.  Arribats a aquest punt, dir que és l’incivísme 
humà (valgui la redundància) on rau l’ arrel del problema de veure massa vegades brossa 
escampada per gats gossos o garses, i és gràcies al sistema de proximitat porta a porta que es 
pot acotar i localitzar els casos de males pràctiques. Dit això emplacem a que veïnes i veïns 
siguem capaços de fer pedagogia i donem les explicacions pertinents als laxes abans de que 
l’administració de torn hagi d’actuar. 
 
Sabent de la voluntat del govern de l’EMD de recuperar la competència sobre gestió de residus i 
de les converses que hores d’ara s’han dut a terme amb l’Ajuntament de Sant Cugat, però amb 
la convicció de que és una mesura que no s’ha de dilatar en benefici de la sostenibilitat del 
nostre municipi i de les demandes al respecte de les nostres veïnes i veïns. 
 
És per aquestes raons que el grup de la CUP PC  proposa al Ple assumeixi el següent acord: 
 
Demanar formalment i per escrit a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que es planifiqui 
l’implementació del sistema de recollida porta a porta als barris de Sant Jaume, la Barceloneta i 
la Serreta dins i també si s’escau, fora del nostre terme municipal,  mitjançant una modificació 
contractual o bé la figura jurídica que sigui necessària a fi de que durant els anys que li resta de 
concessió a l’empresa Valoriza es pugui dur a terme  aquest acord. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies President, intentaré ser més breu ara. 
Comentar que estem aprovant una moció per la implementació de la recollida selectiva porta a 
porta dels barris de Valldoreix que no la tenen. No és una moció que vulgui dir les virtuts i tot lo 
bo que és el sistema porta a porta en contraposició del sistema de recollida selectiva tradicional 
que és el dels contenidors. Si més no el que vull és fer énfasis de la responsabiltat que tenim 
totes les veïnes i els veïns de com a primers generadors de la brossa que tenim a casa, ens en 
fem responsables d’ella. Tenim una sèrie de barris com la Barceloneta, Sant Jaume i part de la 
Serreta, que hores d’ara disposen encara dels contenidors tradicionals de brossa selectiva, i que 
no deixen de ser en molts moments a la setmana, abocadors incontrolats, com han detectat 
molts veïns de Valldoreix que ens han passat el mateix quan teniem al final del carrer tota la 
batería de contenidors i allò passaba a ser la deixalleria improvisada. Contrastar aquest sistema 
amb el sistema porta a porta a nivell de xifres, hi ha unes persones que van fer un informe a la 
sectorial de medi ambient que jo vaig valorar molt positivament i me’l vaig estudiar molt bé 
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sobre les quantitats d’impropis que tenia un sistema i l’altre, i la quantitat d’aprofitament que es 
feia, la valorització d’un sistema i de l’altre. No eren concluents, l’informe que presentava ella, 
poder si que hi havia superiors en el tema dels contenidors, però estem parlant més que d’un 
tema de valoritzacions que si que és molt important, per un tema –torno a entrar- del civisme. 
El tema del civisme, torno a repetir, generadors de la brossa que estem fent. Entenc que amb 
la tasca que nosaltres fem a les cases més el triatge que fa el company que recull les 
escombraries que no ens agafa la bossa si no l’hem feta bé, està aconseguint una valorització 
prou efectiva. Estem alliberant-nos de la brossa sense que els “animals” ens la destrossin. 
Perquè? Doncs perquè en un principi aquesta recollida s’havia implementat al vespre i ara s’està 
fent de dia, va ser una mesura que es va prendre bé des d’aquí el govern i també s’ha de dir. 
Aquest fet obliga a que la brossa escampada no sigui anònima, perquè qui més qui menys tots 
sabem quin veí o quina veïna pot arribar a fer l’acte incívic aquest. I també no és per denunciar 
aquests veïns o aquestes veïnes, com que els podem tenir acotats, també emplaço a les veïnes 
i veïns que parlem amb aquestes persones, jo he fet en el meu barri que és Ca n’Enric-La 
Miranda, he parlat amb dos o tres veïns i veïnes i funciona. A vegades els ho comentes i la gent 
es dóna compte i ostres “m’han pillat” o se n’adonen i diuen, si si ja la treuré al matí, tot i que 
potser algú altre no ho farà. Però com a mínim pots parlar amb les persones i el problema es va 
resolent. Tenim gats, garces, gossos, que poden acabar obrint la brossa al matí però, 
l’escampall mai serà el mateix que quan teníem els contenidors i teníem turisme 
d’escombreries, evidentment, que venia gent d’altres zones a tirar-nos la brossa. 
Resumint...doncs simplement és això, l’acord principal seria el conveni que té l’EMD amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat i l’empresa Valoritza, com que falten un parell d’anys per a que es 
renovi, doncs és demanar que es faci una modificació contractual del mateix a fi que es pugui 
implementar en aquests barris aquest tipus de recollida selectiva. Moltes gràcies. 
 
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Aquesta moció la contestaré jo perquè sóc del barri, aquí 
es parla de la Barceloneta i Sant Jaume, que justament són els que tinc al costat. Tot el que és 
La Serreta, l’altre dia vam tenir una reunió el president i la junta de la Serreta i quan els vam 
esmentar això es van quedar amb cara de panoli perquè ningú els havia comentat res. Vostès 
es queixen de que no els hi diuen i foten una moció sense consultar amb el poble. En aquest 
cas amb els senyors de la Serreta. Els diré i vull fer esment que el problema que teniu a la 
Serreta no són els contenidors perquè allà ho teniu bastant controlat, perquè tinc una sèrie de 
gent descontrola i inclús denuncia. El problema no són les bosses d’escombraries sinó els 
abocaments incontrolats, els pots de pintura, i és l’incivisme. Crec que amb això ja n’hi ha prou, 
però penso que si han de presentar una moció d’un barri concret, han de parlar amb els 
interessats del barri i amb el poble, ja que parlem tant del poble. El darrer dia el senyor Castro 
ens va dir que a ell no li havia preguntat ningú res, i el primer que s’ha de fer en una associació 
que té més de 500 veïns associats, és pregunta: “escolta, que us sembla? esteu contents? 
Perquè jo particularment si que ho estic de content amb els contenidors. Ara que no estic 
content amb els veïns i amb l’incivisme, i amb els pots de pintura, i amb les caixes i amb Ikea i 
tot això, és clar que no, però bosses d’escombraries se’n tiren poques molt poques i són 
denunciables. Per tant no parlem d’aquest barri, si us plau! Gràcies. 
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SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies President, senyor Castelló, per al·lusions. 
Evidentment no he parlat amb l’associació de veïns de la Serreta, però si que he parlat amb la 
gent de l’associació de veïns de Sant Jaume, amb la Marta Serrés, he parlat amb molta més 
gent d’allà, i la gent m’ha donat suport a la moció. Entenc que no és un canvi tant radical el fet 
de canvi de mètode com per a que hi hagi d’haver un trasbals en la vida dels nostres veïns, 
simplement és implementar una mesura més racional. Gràcies. 
 
 
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Bé, no afegiré res més al respecte, simplement dir que 
Mercè Farré amb qui vostè ha parlat i molta més gent, no sé qui és molta més gent, però per 
exemple podia haver parlat directament amb mi, que em te cada dia aquí i no m’han dit res, i li 
hagués clarificat el que pensem els del barri de la Serreta. Res més. Aviam qui diu que no hi 
era? Jo no vaig pujar? Jo estava treballant, estava presentant un acte i em van trucar per a que 
anés a contestar unes preguntes, no vaig pujar? I em podien haver preguntat això, no? I a més 
jo estic cada dia treballant aquí. No és raó, dir que jo no hi era.  
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo el que no acabo d’entendre és que quan es va fer 
aquest contracte de recollida de les escombraries que el va fer Sant Cugat, perquè es va deixar 
una sèrie de barris apartats d’aquest sistema de recollida. Primer aquesta. Segona, aquest estiu 
també hi ha hagut problemes amb la recollida de voluminosos i em sembla que ja tots sabem 
els cartells que han enganxat els veïns de Mira-sol dient que els veïns de Valldoreix no teníem 
dret a tirar les escombraries en els contenidors. Penso que hi ha un problema greu amb la 
relació amb el contracte aquest i potser parlar amb Sant Cugat i posar fil a l’agulla per 
poder....ja ho sé....ho haig de dir....Bé doncs diga-ho! 
 
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Ja ho vam explicar a la Junta de Portaveus i ho saps 
perfectament. Si, si hi torno, cap problema. Vam parlar amb la Marisa Alvarez que és la cap 
d’aquest tema a Sant Cugat, vam estar comentant tota la problemàtica que tenim, perquè 
nosaltres volíem fer una campanya informativa amb aquest tema, però ens van dir que des de 
Sant Cugat en volien fer una, i llavors nosaltres estarem a sobre per a que no s’oblidin de 
Valldoreix, i ens van dir que segon o tercer trimestre del 2017, no recordo, que farien una 
campanya informativa i també ens va dir que respecte dels voluminosos també en volien fer 
una. Tot i així nosaltres varem anar a l’abril que m’hi va acompanyar la senyora Herrada amb la 
Cristina Paraira, li vam expressar el nostre malestar i també vam expressar el nostre malestar 
pel rètol famós, que no sé si saben de quin rètol parlo, però hi ha alguns rètols als llindars dels 
contenidors que hi ha entre Valldoreix i Mira-sol que diu que aquells contenidors només els 
poden fer servir o són d’ús exclusiu els habitants de Mira-sol i no pels de Valldoreix i una 
ciutadana ens va escriure un correu electrònic queixant-se d’aquest tema i amb raó. Nosaltres 
vam parlar amb Sant Cugat i ens van dir que segurament les formes de com estaba escrit no 
eren les correctes i ses van disculpar, ens van dir que ho traurien, avui he passat per allí corrent 
i no ho han tret i he tornat a parlar amb la Marisa Alvarez i m’ha dit que ho trauran, i li he 



 

 
 

16 

dit que si no ho treien que com a mínim intenteu canviar la forma perquè no és la correcte. Hi 
estic a sobre perquè és un tema, que m’ha escrit i m’ha trucat gent i penso que és intolerable 
perquè nosaltres paguem els impostos com tota la gent de Sant Cugat, Mira-sol, Les Planes, 
etc. Gràcies Susanna. 
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Dues cosetes. Per una banda que la recollida porta a porta si 
la tenim en una part de Valldoreix no veig perquè no la podem tenir en tots els barris, no cal 
més argumentari i tenir-ho separat; i l’altre, segur que estan molt contents dels contenidors 
però els senglars es posen les botes en els contenidors, amb lo qual ja me n’acaba de sortir un 
d’argument. Em consta que els companys de Procés Constituent han parlat amb diversos veïns i 
em consta també el coneixement que té el senyor Castelló del seu barri, evidentment, però a 
part de la gent que parla amb ell, també hi ha gent que parla amb els altres vocals i això no és 
dolent, no passa res.  
 
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Afegeixo una cosa que crec que és important que sapigueu, 
vam estar estudiant, volem incloure a l’ordenança –ja veurem si ho farem o no i ho estem 
parlant amb Sant Cugat-, multar els veïns que treguin la brossa a la nit. És a dir multar els veïns 
que treguin la brossa per evitar en la mesura que es pugui la incidència que tenim amb els 
senglars. Ho vam comentar a la Junta de Portaveus i ho volia comentar per a que l’audiència ho 
sàpiga. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 4 (CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 
Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 
Abstencions: 0 
 
No s’aprova la moció. 
 
 
D) MOCIÓ D’ERC PERQUÈ L’EMD DE VALLDOREIX ADOPTI EL SALARI MÍNIM DE 
MIL EUROS. 

 
1. ATÈS que la Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu 

assolir un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.  
 

2. ATÈS que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en 655€, 
és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona per 
poder viure a Valldoreix i a la resta de ciutats i pobles dels Països Catalans.  
 

3. ATÈS que aquest Salari Mínim Interprofessional és considerat injust per les institucions 
europees, que recomanen augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de 
vida decorós a les persones treballadores i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 
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4.1 de la Carta Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari 
mitjà del territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades 
del INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de 
1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.  
 

4. ATÈS que la precarietat laboral actual és alarmant: una de cada cinc persones amb feina es 
troba en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les 
darreres estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure 
amb dignitat. 
 

5. ATÈS que cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben 
remunerades són gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. 
Necessitem un món laboral més just, per assolir una societat més justa. 
 

6. ATÈS que per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de 
MIL EUROS mensuals en 14 pagues. Un salari mínim de mil euros per a les persones 
treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar, reduint així la pobresa i la desigualtat. 
 

7. ATÈS que cal treballar en la generació d’incentius per a la formació i en la millora de la 
productivitat de les persones treballadores.  
 

8. ATÈS que amb un salari mínim més alt augmentarà la capacitat de consum i l’activitat 
econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat més 
cohesionada.  
 

9. ATÈS que un salari mínim de mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en 
concepte de rendes del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de 
servir per a incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per 
a microempreses i pimes. 
 

10. ATÈS que amb el salari mínim a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i 
productiu al nostre país sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal 
iniciar ja des de l’acció dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en 
les negociacions col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el 
procés de futur que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics. 

 
Per tot això, es proposa al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix adopti els següents: 
 
PRIMER.- Avançar cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de l’EMD 
de Valldoreix no siguin inferior als 1.000 euros mensuals durant aquest mandat. 
 
SEGON.- Informar de les mesures adoptades per fer possibles aquests objectius, i treballar 
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amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a licitacions públiques per tal de 
millorar les condicions salarials dels treballadors i treballadores amb sous més baixos per tendir 
al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit, estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives 
que incentivin les empreses subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el 
salari mínim de 1.000€ entre el seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb 
altres mesures socials. 
 
TERCER.- Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, a tots els grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Federació de 
Municipis de Catalunya. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Gràcies senyor President. Abans de comentar la moció jo volia 
fer una petita reflexió i és que quan tu parles amb els empresaris, amb la gent que té algun 
negoci, a tots els agradaria que la gent tingués suficients diners a la butxaca, per poder 
comprar o el bé o servei que aquella empresa dóna. Llavors la moció de ERC-MES per a que 
l’EMD de Valldoreix adopti el salari mínim de mil euros diu el següent. Llegeix la moció 
presentada. 
 
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Gràcies senyor Climent, des del nostre grup donarem 
suport a aquesta moció. Primer va generar algun dubte per si això afectava jurídicament als 
concursos que ja estan en funcionament a l’EMD i no sent així doncs donarem suport a la 
moció. Votarem a favor i intentarem que així sigui en endavant.  
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies senyor President, senyor Noël, també votarem 
a favor aquesta iniciativa, potser no hagués prosperat si haguéssim presentat una esmena que 
segur que vostè estaria d’acord, que és saber posar un topall en el nivell de renda, hi ha 
exemples que hauria de ser 10 vegades el salari mínim interprofessional, però bé, evidentment 
estem molt a favor.  
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Encara que no crec que estic d’acord amb tots els atesos 
que ha posat vostè, perquè crec que és una moció denúncia i no pot ser més dur i més real, i 
va estar succeïnt amb el salari mínim interprofessional, primer perquè no m’agafa d’aprop, però 
sí tinc gent que conec que ho està passant molt malament, però també crec que el que vostè 
posa en els acords per mi és incorrecte. Perquè el primer vostè li està prohibint a un conjunt de 
treballadors petits, que és el de l’EMD i totes les empreses que volten l’EMD i que treballen per 
a ella, envers de tot el que és el conjunt de treballadors reals. El que està fent és donar un 
privilegi a uns quants el que hauria de ser un dret per a tothom. Crec que no són les maneres 
perquè el cobrar 1000€ hauria de ser un dret per a que una persona pugui amb 1000€ portar 
una vida digne i que pugui viure en la societat que tenim avui en dia. Per a mi és un greuge 
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comparatiu entre individus. Jo crec que s’hauria de fer és picar a la porta de l’administració que 
tingui la competència per poder exigir una pujada gradual i en un temps curt d’aquest sou 
mínim interprofessional, perquè penso que la pujada així de cop i volta, a nivell general seria 
contraproduent pel sistema que tenim avui en dia que és una xarxa empresarial i econòmica 
molt més gran. Per tot això m’hauré d’abstenir. Moltes gràcies.  
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Si em permet senyor President, contestaré. El dia que el meu 
grup controli el Parlament europeu llavors intentarem fer que tot Europa tingui un salari 
respectable per tothom i que tothom pugui viure en condicions. De moment, com a un humil 
vocal de l’EMD de Valldoreix, el que faig és proposar aquesta moció per a que els companys i 
companyes hi votin i des d’aquí posar una mica d’exemple. Els estaments públics tenim 
l’obligació de ser examplificants en algunes coses per a que després, l’empresa privada pugui 
vindre al darrera. Conec de primera mà totes les complicacions que tenen les empreses per 
intentar posar un salari en condicions i tot el que ens envolta en la negociació col·lectiva i 
algunes vegades és perquè no poden i altres perquè no volen, això també és veritat, eh, però, 
en qualsevol cas si nosaltres donem exemple, llavors ells poden vindre, sinó no venen mai, 
perquè els interessa més tenir els diners a la butxaca. Torno al que he dit al principi: tot 
empresari vol que tothom li pugués comprar, però no tot empresari vol donar els diners per a 
que tothom li pugui comprar. A partir d’aquí són els empresaris els qui s’ho han de fer mirar.  
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Potser quan el seu grup estigui a Europa i tingui pes, 
potser Ciutadans també votarà a favor perquè tothom volem que els treballadors tinguin una 

vida digne i un sou digne.  

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 8 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES,) 
Vots en contra:  
Abstencions: 1 (Ciutadans) 
 
S’aprova la moció. 
 
 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 
9.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE JULIOL DE 2016 FINS AL 31 D’AGOST DE 2016. 

 
Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2016, s’estableix que es donarà 
compte al Ple dels Decrets de contractes la quantia dels quals sigui superior a 9.000 euros. 
 
Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions superiors a 
9.000 euros més IVA des del dia 1 de juliol de 2016 fins al 31 d’agost de 2016: 
 

- Decret núm 439/16, de data 8 de juliol de 2016, mitjançant el qual es declara 
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vàlida la licitació i s’adjudica el contracte de les obres del projecte de millora de 
l’accessibilitat a la zona escolar i esportiva del carrer Brolladors a CONSTRUCCIONES 
FERTRES, S.L., per un import de 143.389,81 més IVA. 

 
- Decret núm 487/2016, de data 18 de juliol de 2016, mitjançant el qual es declara vàlida 

la licitació i s’adjudica el contracte del servei de menjador de l’Escola Bressol de 
Valldoreix a RC SERVICIOS SA per import de 5,14 euros més IVA per menú, pel termini 
d’un any prorrogable un any més fins a un màxim de 2 anys inclosa la pròrroga. 
 

- Decret núm 492/2016, de 21 de juliol de 2016, mitjançant el qual es declara vàlida la 
licitació i s’adjudica el contracte del servei de neteja de determinats vials de Valldoreix i 
l’execució d’un projecte d’inserció laboral, reservat a centres especials de treball, al Taller 
Jeroni de Moragas per import anual de 32.600 euros més IVA pel termini de dos anys, 
prorrogable any a any fins a un màxim de quatre anys inclosa la pròrroga. 

 

- Decret 520/2016, de data 28 de juliol de 2016, donant audiència pel termini de 10 dies a 
tots els licitadors del Recurs de Reposició interposat per l’empresa Teno Menjadors, S.L, 
contra l’acord d’adjudicació del contracte del servei de menjador de l’Escola Bressol a RC 
Servicios, S.A 

 
- Decret 524/2016, de data 29 de juliol de 2016 mitjançant el qual es declara vàlida la 

licitació i s’adjudica el contracte del renting de desfibril·ladors a Valldoreix a l’empresa 
Neosalus Solutions SL, per un import mensual de 430,00 euros més IVA pel termini de 
cinc anys. 

 

- Decret 540/2016, de data 23 d’agost de 2016, d’estimació del Recurs de Reposició 
interposat per Teno Menjadors, S.L i adjudicar el contracte per procediment obert pel 
servei de menjador de l’Escola Bressol a Teno Menjadors, S.L, pel preu de licitació 5’05 
euros mes IVA/menú, pel termini d’un any, prorrogable a un any més fins a un màxim de 
2 anys inclosa la prórroga. 

 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix la dació de compte dels Decrets de contractes la 
quantia dels quals sigui superior a 9.000 euros. 
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4.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 9/2016 

 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 9/2016 amb càrrec a 
romanent de tresoreria, generació de crèdit i baixes de pressupost de despesses, següent: 
 

INGRESSOS         

GENERACIÓ DE 
CRÈDITS   

CRÈDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT SUPLEMENT TOTAL 

396.10 
Quotes Urbanistiques Pemu 
Bobines 0,00 262.505,23 262.505,23 

  TOTAL    262.505,23   

CAPÍTOL 8 ROMANENT 
DE TRESORERIA          

          

87001 
Romanent de tresoreria per 
despesa sostenible   374.148,27   

87000 Romanent de tresoreria   47.290,13   

  TOTAL CAPITOL 8   421.438,40   

BAIXES PRESSUPOST 
DE DESPESES      

  
  

CAPITOL 1   

CRÈDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT 
BAIXA 

TOTAL 

03-321-160.03 Quotes Escola bressol 121.100,14 331,36 120.768,78 

  TOTAL CAPITOL 1   331,36   

          

CAPITOL 2   

CRÈDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT 
BAIXA 

TOTAL 

19-1721-227.00 
Neteja abocaments 
incontrolats i animlas morts 10.000,00 

5.200,00 
4.800,00 

  TOTAL CAPITOL 2   5.200,00   

          

CAPITOL 4    

CRÈDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT 
BAIXA 

TOTAL 
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03-323-480.00 
Subvenció becaris Institut 
Leonardo Da Vinci  2.675,00 

2.675,00 
0,00 

  TOTAL CAPITOL 4   2.675,00   

          

  TOTAL FINANÇAMENT    692.149,99   

          

CAPITOL 1 DESPESES 
PERSONAL   

CRÈDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT SUPLEMENT TOTAL 

03-326-143.00 
Conveni beques formació 
Escola bressol  0,00 2.880,00 2.880,00 

03-326-160.09 
Quotes beques formació 
Escola bressol  0,00 331,36 331,36 

  TOTAL CAPITOL 1   3.211,36   

          

CAPITOL 2 COMPRA 
BENS CORRENTS I 
SERVEIS   

CRÈDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT SUPLEMENT TOTAL 

02-920-233.00 Execucio sentencies 200.000,00 192.305,23 392.305,23 

21-334-226.09 Activitats joventut 8.000,00 6.000,00 14.000,00 

15-3321-227.99 Contracte servei Biblioteca 37.220,18 500,00 37.720,18 

06-334-227.06 Contractes Servei Cultura 34.000,00 5.000,00 39.000,00 

18-338-226.02 
Premi recaptacio programa 
F. Major 800,00 119,22 919,22 

02-920-227 
Execució resolucions 
Administratives 0,00 1.320,06 1.320,06 

14-933-212.00 Manteniment Monmany  6.000,00 5.200,00 11.200,00 

  TOTAL CAPITOL 2   210.444,51   

CAPITOL 3 INTERESSOS          

    

CRÈDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT SUPLEMENT TOTAL 

10-011-352.03 Interessos STS Bobines 0,00 70.200,00 70.200,00 

  TOTAL CAPITOL 3   70.200,00   

          

CAPITOL 4  
TRANSFERENCIES 
CORRENTS         
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CRÈDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT SUPLEMENT TOTAL 

20-231-480.06 
Tarifacio social escolaritat 
E. Bressol 0,00 6.200,85 6.200,85 

05-341-470.01 
Subvencio Club de 
TenisValldoreix  0,00 5.800,00 5.800,00 

11-326-480.00 Subvencio Escola de Musica 0,00 135,00 135,00 

  TOTAL CAPITOL 4   12.135,85   

          

CAPITOL 6 INVERSIONS 
REALS   

CRÈDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT SUPLEMENT TOTAL 

18-926-626.00 Compra camara fotogràfica 0,00 810,00 810,00 

15-3321-626.01 
Inversió informàtica 
Biblioteca 0,00 650,00 650,00 

03-323-625.02 
Compra fotocopiadora 
Escola Bressol 0,00 550,00 550,00 

07-150-619.00 
Rehabilitació estructura 
metàlica antic garden 0,00 20.000,00 20.000,00 

  
TOTAL CAPITOL 6 
INVERSIONS REALS   22.010,00   

          

CAPITOL 6 INVERSIONS 
SOSTENIBLES   

CRÈDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT SUPLEMENT TOTAL 

007-1532-690.04 
Arranjament terreny de 
l'Emd a la plaça de l'estacio 0,00 59.829,49 59.829,49 

07-1532-690.01 
Arranjament camí de la 
Salut 200.000,00 17.819,70 217.819,70 

07-1532-690.02 
Millora accesibilitat Paseig 
Rubí  200.000,00 166.200,00 366.200,00 

07-1532-690.03 
Urbanització Plaça Oliveres i 
Joan Gassó 0,00 130.299,08 130.299,08 

  

TOTAL CAPITOL 6 
INVERSIONS 
SOSTENIBLES   374.148,27   

          

  TOTAL SUPLEMENT    692.149,99   

 
 
SEGON.- EXPOSAR la modificació presupostaria al públic mitjançant la inserció 
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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 9/2016. 
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies senyora Degollada, President. Intentaré ser 
breu. La partida pressupostària dels 20.000€, el fet que no se’ns hagués comentat en el seu 
moment, però més que res comentar que el que nosaltres esperàvem era l’informe del tècnic 
per avaluar nosaltres mateixos si tenim l’espai del garden i si era empreable o utilitzable ara 
mateix o si havíem d’esperar. Gràcies. 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: A mi el que em sobta és el mateix que l’últim trimestre 
de l’any passat, i és que l’últim trimestre sempre anem corrents, jo entenc que fer un 
pressupost de l’EMD ha de ser complicat, però sempre les inversions sostenibles igual que l’any 
passat, són idees últimes que tenim i llavors corrents, corrents hem de gastar els diners. I això 
que sé, segons ens explica la Secretària, que tenim que cumplir amb el pressupost i que ens 
l’hem de gastar tot. Però em dóna la sensació que des de l’1 de gener podriem pensar una mica 
més en no acabar així el trimestre, l’últim trimestre de l’any. 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 5 (CiU-Actuem) 
Vots en contra: 4 (CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 
Abstencions: 0 
 
 

5.- RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ DEL QUIOSC DE PREMSA DE L’ESTACIÓ DE 

VALLDOREIX. 

 
Atès que per Decret núm 552/2016, de data 5 de setembre de 2016, es va iniciar un expedient 
de resolució de la concessió de la concessió administrativa per l’ús privatiu d’un sector de la 
Plaça de l’Estació per a la instal.lació d’un quiosc de venda de diaris, revistes i demes productes, 
atorgada al Sr. Federic Oriol de Nadal, motivat per l’estat d’abonadonament del mateix. 
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Atès que en data 6 de setembre de 2016, se li va notificar al Sr. Federic Oriol de Nadal, que se 
li atorgava un termini d’audiència de 10 dies hàbils, perquè pogués al.legar allò que li convingui 
al seu dret. 
 
Atès que en data 20 de setembre de 2016, el Sr. Federic Oriol de Nadal, ha presentat un escrit 
d’al.legacions demanant la suspensió de no procedir a la resolució de la concessió 
administrativa, atès que des del dia 30 de setembre de 2015, es troba en situació de baixa per 
enfermetat, i no ha pogut contractar una persona de substitució, perquè el cost és molt 
superior al rendiment del quiosc. 
 
Atès el següent informe de la Secretària-Interventora, de data 21 de setembre de 2016:  
 
“1.- Objecte de l’informe 
 
L’objecte d’aquest informe són les al.legacions presentades pel Sr. Federic Oriol de Nadal a 
l’inici de l’expedient de resolució de la concessió del quiosc de diaris de l’Estació de Valldoreix. 
 
2.- Fonaments de dret 
 
2.1.- L’article 13 del Plec de Condicions estableix : “es podrà imposar la sanció de revocació 
anticipada de la concessió, sense dret a indemnització, en els següents casos: 
 
b) Manca de funcionament de la concessió, durant un mínim acumulat de tres mesos, dintre 
d’un període temporal de dotze mesos o inferior.” 
 
2.2.- És evident que la sanció de revocació no significa altra cosa que la resolució del contracte 
de concessió per incompliment de les obligacions essencials del contracte, com és la prestació 
del servei per al qual es va concedir la concessió.  
 
2.3.- El Sr. Federic Oriol de Nadal en les seves al.legacions no contradiu que hi hagi hagut manca 
de funcionament de la concessió, durant un mínim acumulat de tres mesos, dins d’un període 
temporal de dotze mesos o inferior, sinó que exposa que ha estat degut perquè ell ha estat de 
baixa per malaltia i no ha pogut contractar algú que el substitueixi. 
 
2.4.- De L’informe del Cap d’Urbanisme i Mobilitat, de data 5 de setembre de 2016, es conclou 
que clarament, el quiosc de l’Estació fa més de set mesos, com a mínim que està tancat i amb 
signes evidents d’abandonament i degradació.  
 
3.-Conclusions i Proposta de Resolució. 
 
Per tot això, INFORMO: 
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Que procedeix desestimar les al.legacions presentades pel Sr. Federic Oriol de Nadal. 
 
Proposo que el Ple de la Junta de Veïns aprovi  la proposta de resolució del contracte del quiosc 
de diaris de l’Estació de Valldoreix, per manca de funcionament. 
 
Que se sotmeti l’expedient al dictamen de la Comissió Jurídico Assessora.” 
 
Es proposa el Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
DESESTIMAR les al.legacions presentades pel Sr. Federic Oriol de Nadal, en base a l’informe 
de la secretària-interventora de data 21 de setembre de 2016. 
 
APROVAR LA PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE de la concessió de  quiosc de 
venda de diaris, revistes i demés productes de l’Estació de Valldoreix, atorgada a Frederic Oriol 
de Nadal. 
 
SOTMETRE l’expedient a dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, de conformitat amb 
l’article 8 de la llei 5/20015, de 2 de maig, de la Comissió Jurídico Assessora. 
 
ACORDAR la suspensió del termini per resoldre i notificar l’expedient de resolució de la 
concessió, de conformitat amb l’article 11 de la llei 5/2005, de 2 de maig de la Comissió Jurídico 
Assessora. 
 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Llegeix la proposta d’acord de resolución de contracte.  
 
SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Nosaltres creiem que és un 
tema molt delicat tractant-se del que es tracta. No en sabíem res fins a la Junta de Portaveus i 
com és un tema molt delicat ens abstindrem. 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Entenc que si aquest tema l’heu portat a la Junta de 
Portaveus és perquè s’han fet totes les consultes legals necessàries i per tant votaré a favor. 
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Tal com es va dir a la Junta de Portaveus, entenc que hi 
poden haver altres problemes o situacions que envolten aquest cas i que afecten a qui tenia  o 
a qui té encara a dia d’avui aquesta concessió, i que com se’ns escapen, jo voldria ser molt 
cautelós, tanmateix i donat que probablement amb la situació que s’està donant ara el servei 
del quiosc, en unes condicions econòmiques de concessió s’estava donant, probablement sigui 
complicat poder-se’n sortir, en el moment en que es torni a posar aquesta concessió a concurs i 
donat que els mateixos membres del govern ens deien en el seu moment que potser 
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s’hauria de mirar alguna formula perquè es pugués desenvolupar alguna fórmula d’activitat 
complementària a la venta de diaris, que tots sabem que potser no va tan bé com caldria 
esperar, que tinguem en compte el rendiment econòmic que es pot fer d’aquest negoci, a l’hora 
de fer el concurs, de tal manera que qui se’l quedi en pugui treure algun benefici. Això és tot. 
Gràcies. 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 6 (CiU-Actuem, Ciutadans) 
Vots en contra: 0  
Abstencions: 3 (CUP-PC, ERC-MES) 
 
 

6.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM 545/2016 DE DATA 25 D’AGOST DE 2016, 

D’APROVACIÓ DE LES LÍNIES FONAMENTALS DEL PRESSUPOST ANY 2017. 

 
Donar compte del Decret núm 545/2016 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 25 
d’agost de 2016, següent: 
 
“Atès que s’han de presentar les línies fonamentals del Pressupost any 2017 abans del dia 14 
de setembre de 2016 al Ministeri d’Hisenda. 
 
HE RESOLT: 
 
APROVAR les següents línies fonamentals del Pressupost any 2017, de conformitat amb la 
proposta presentada per la Secretària-Interventora: 
 
PREVISIÓ D’INGRESSOS 
 

A)Detall 
d’ingressos 

corrents 

Any 2016 
(Estimació dels 

Drets Reconeguts 
Nets) 

% Taxa variació 
2017/2016 

Any 2017 (Estimació de 
les previsions inicials) 

Capítol 1 i 2: 
Impostos directes e 
indirectes 

2.350.000,00 -17,02 1.950.000,00 

IBI 0,00 0,00 0,00 

IAE 0,00 0,00 0,00 

Impost vehicles 0,00 0,00 0,00 

PV 2.200.000,00 -18,18 1.800.000,00 
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ICIO 150.000,00 0,00 150.000,00 

Cessió impostos de 
l’Estat 

0,00 0,00 0,00 

Ingressos de 
capítols 1 i 2 no 
inclosos 
anteriorment 

0,00 0,00 0,00 

Capítol 3.  Taxes, 
Preus públics i 
altres ingressos 

680.000,00 0,00 680.000,00 

Capítol 4. 
Transferències 
Corrents 

6.767.434,00 -2,61 6.590.755,00 

Participació en 
tributs de l’Estat 

0,00 0,00 0,00 

Resta transferències 
corrents  ( resta 
capítol 4) 

6.767.434,00 -2,61 6.590.755,00 

Capítol 5. Ingressos 
Patrimonials 

23.799,00 2,95 24.500,00 

Total ingressos 
corrents 

9.821.233,00 -5,86 9.245.255,00 

 

B)DETALL 
INGRESSOS 
CAPITAL 

Any 2016 (Estimació 
dels Drets 

Reconeguts Nets) 

% Taxa variació 
2017/2016 

Any 2017 (Estimació de 
les previsions inicials) 

Capítol 6. 
Alienació 
d’inversions reals 

0,00 0,00 0,00 

Capítol 7. 
Transferència de 
capital 

254.185,00 96,71 500.000,00 

Total ingressos 
de Capital 

254.185,00 96,71 500.000,00 

 
 

C)DETALL 
INGRESSOS 
FINANCERS 

Any 2016 (Estimació 
dels Drets 

Reconeguts Nets) 

% Taxa variació 
2017/2016 

Any 2017 (Estimació de 
les previsions inicials) 
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Capítol 8. 
Ingressos per 
actius financers 

0,00 0,00 0,00 

Capítol 9. 
Ingressos per 
passius financers 

175.000,00 -100,00 0,00 

Total ingressos 
financers 

175.000,00 -100,00 0,00 

 
 
PREVISIÓ DE DESPESES 
 

A)DETALL 
DESPESES 
CORRENTS 

Any 2016 (Estimació 
de les Obligacions 

reconegudes netes) 

% Taxa variació 
2017/2016 

Any 2017 (Estimació dels 
crèdits inicials) 

Capítol1. 
Despeses de 
personal 

2.210.861,00 0,01 2.211.000,00 

Capítol 2. 
Despeses corrents 
en bens i serveis 

2.650.000,00 7,55 2.850.000,20 

Capítol 
3.Despeses 
financeres 

19.776,00 -49,43 10.000,00 

Capítol 4. 
Transferències 
corrents 

3.123.003,00 2,47 3.200.000,00 

Capítol 5. Fons de 
Contingència 

0,00 0,00 300.000,00 

Total Despeses 
corrents 

8.003.640,00 7,09 8.571.000,20 

 

B) DETALL DE 
DESPESES DE 
CAPITAL 

Any 2016 (Estimació 
de les Obligacions 

reconegudes netes) 

% Taxa variació 
2017/2016 

Any 2017 (Estimació dels 
crèdits inicials) 

Capítol 6. 
Inversions reals 

1.400.000,00 -32,69 942.318,01 

Capitol 7. 
Transferències de 
capital 

61.674,00 -100,00 0,00 
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TOTAL 
DESPESES DE 
CAPITAL 

1.461.674,00 -35,53 942.318,01 

 
 
 

B) DETALL DE 
DESPESES 
FINANCERES 

Any 2016 (Estimació 
de les Obligacions 

reconegudes netes) 

% Taxa variació 
2017/2016 

Any 2017 (Estimació dels 
crèdits inicials) 

Capítol 8. Actius 
financers 

10.000,00 0,00 10.000,00 

Aportacions 
patrimonials 

10.000,00 0,00 10.000,00 

Altres despeses 
en actius 
financers 

0,00 0,00 0,00 

Capítol 9. Passius 
financers 

719.557,00 -69,16 221.936,79 

Total despeses 
financeres 

729.557,00 -68,21 231.936,79 

 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix la proposta d’acord de presentació de les línies 
fonamentals del Pressupost any 2017. 
 

7.- RATIFICACIÓ DEL DECRET 497/2016, DE 22 DE JULIOL DE 2016, D’APROVACIÓ DE 
FESTES LOCALS DE 2017. 

 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns la ratificació del següent Decret de Presidència núm 
497/2016, de data 22 de juliol de 2016: 
 
Atesa l’Ordre TSF/137/2016, de 30 de maig, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2017 a Catalunya. 
 
Atès que l’article 2 regula que s’han de fixar a més, dues festes locals a proposta dels 
ajuntaments. 
 
Atès que s’han fixat com a festes locals de Valldoreix els dies 3 de març- Sant Medir- i 5 de 
juny- Pentecostés- 
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En virtut de tot l’anterior, RESOLC: 
 
PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Valldoreix, els dies 3 de març i 5 de juny, com a 
festes locals per a l’any 2017. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Cugat i al Departament de 
Recursos Humans de l’EMD de Valldoreix, a les Escoles, associacions i entitats de Valldoreix. 
 
TERCER.- DONAR publicitat de la present resolució en el web de l’EMD de Valldoreix. 
 
QUART.- RATIFICAR el present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Llegeix la proposta d’acord d’aprovació de les festes 
locals de Valldoreix per l’any 2017. 
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Si no vaig errat aquestes festes ja les va aprovar el ple de 
l’Ajuntament de Sant Cugat en aquest últim ple, i ens ho hauríem de fer anar bé, perquè ho 
aprovessin després de que les aprovéssim nosaltres.  
 
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Cap problema, jo els ho dic i l’any que vé ho fem al 
revés. 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Senyor Margineda, en compte... 
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: No, no, és per la senyora Secretària. Disculpi’m la 
meva ignorància, perquè es diu ratificació d’un decret? Si el president fa un decret, perquè s’ha 
de ratificar? Gràcies. 
 
SECRETÀRIA-INTERVENTORA – SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: Les 
festes locals la llei diu que és competència plenària i per tant s’hauria d’aprovar pel Ple. 
Aleshores, el que diu el senyor Climent, millor que ho passéssim pel juliol perquè així Sant 
Cugat que sempre ens diu a correcuita va vinga, digueu també les vostres festes, i aleshores ho 
fem per decret i després ho hem de ratificar. Ens hauríem de recordar de fer-ho el ple de juliol, 
perquè és competència plenària les festes locals i per això ho hem de ratificar. 
 
SR. NOËL CLIMENT JURADO: Perdó és que estic pesadet avui. Les festes que hem triat, no 
sé tampoc –és un dubte-, hem triat la segona Pasqua però també podíem haver triat una festa 
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de Sant Cugat i així compartíem. No sé què és millor repeteixo, no ho tinc clar, però potser que 
ens ho plantegem. Aquí ho deixo... 
 
SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Hem triat una conjunta amb Sant Cugat, el 3 de març 
que és Sant Medir, i l’altre l’hem triat, no pensant en el que ens agradaria per si celebrem 
Pentecostes o no, simplement en que a Barcelona molta gent que hi va a treballar i porta els 
nens a escola, hem pensat que seria una bona data. 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 
Vots en contra: 0  
Abstencions: 0  
 
S’aprova per unanimitat. 
 
 

8.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL 2on TRIMESTRE DEL PRESSUPOST ANY 

2016. 

 
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 2016, es dóna informació al Ple de l’execució del 2on trimestre del 
pressupost de l’any 2016. 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte 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 2016, informa 
l’execució del 2on trimestre del pressupost de l’any 2016. 
 
 

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

SEGON TRIMESTRE ANY 2016. 

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

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
 
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Informa al Ple de l’informe del compliment dels terminis 
de pagaments del segon trimestre any 2016. 
 
 

10.- DONAR COMPTE DE LES DADES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL PRIMER TRIMESTRE ANY 2016, REMESES 
AL MINISTERI D’HISENDA. 

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

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Informa al Ple de les dades d’avaluació dels objectius 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del segon trimestre de l’any 2016. 
 
 

11.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DELS FITXERS AUTOMATITZATS QUE 
CONTENEN DADES DE CARÀCTER PERSONAL. 

 
Atès que per acord del Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, de data 19 de maig de 
2016, es va aprovar inicialment la disposició general de creació dels fitxers que contenen dades 
de caràcter personal, que a continuació es detallen d’acord amb les especificacions descrites en 
l’annex 1: 
 

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

 
Atès que aquest acord es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 
30 de maig de 2016, i es va obrir un termini de 30 dies hàbils als efectes de que es puguin 
presentar reclamacions, sense que s’hagi presentat cap reclamació en el termini establert, 
quedant l’acord definitivament aprovat. 
 
Atès que s’ha enviat l’expedient al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades, per la 
seva inscripció i l’Agència Catalana, la qual ha detectat alguns errors que s’han d’esmenar. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 

PRIMER.- MODIFICAR l’Annex I de la Disposició General de Creació de Fitxers, amb 
les esmenes detectades per l’Autoritat Catalana de Protecció de dades. 
 
SEGON.- EXPOSAR de nou en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona la 
disposició de creació dels fitxers, així com les modificacions de  l’annex I que 
l’acompanya una vegada esmenat, per tal que es puguin formular reclamacions en el 
termini de 30 dies hàbils. SI no hi ha cap reclamació en contra es considerarà aprovada 
definitivament la disposició sense necessitat de cap més publicació. 
 
TERCER.- Inscriure en el Registre general de protecció de dades de l’Autoritat Catalana 
de Protecció de Dades, la creació, modificació i supressió dels fitxers relacionats en el 
primer punt d’aquest acord. 
 

 
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 
 
SR. BERNAT GISBERT RIBA: Llegeix la proposta d’acord de modificació de les dades que 
inclou les esmenes detectades per l’Autoritat Catalana de Protecció de dades. 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 
Vots en contra: 0  
Abstencions: 0  
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S’aprova per unanimitat. 
 
 

12.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST ANY 2015. 

 
Atès que en data 19 de maig de 2016, la Comissió Especial de Comptes va informar 
favorablement el Compte General del Pressupost d’aquesta corporació corresponent a l’exercici 
de l’ any 2015, i el mateix ha estat exposat al públic durant el període de quinze dies i vuit dies 
més, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la província de data 20 de maig de 2016, 
sense que s'hagi formulat cap tipus de reclamació. 
 
Vist que aquesta Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l'esmentat Compte 
general, en sessió del dia 13 de setembre de 2016. 
 
Vist que el Compte s’ha de sotmetre a la Junta de Veïns, per a que sigui aprovat abans de l’1 
d'octubre de 2015. 
 
Considerant el preceptes continguts en els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la 
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en 
relació amb la tramitació i el contingut. 
 
Aquesta Presidència proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR definitivament el Compte General d'aquesta EMD corresponent a 
l'exercici de 2015. 
 
SEGON.- REMETRE el contingut de l'acord, juntament amb tota la documentació a la 
Sindicatura de Comptes. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix al proposta d’acord d’aprovació del Compte 
General del Pressupost de l’any 2015. 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 5 (CiU-Actuem) 
Vots en contra: 1 (ERC-MES) 
Abstencions: (3 CUP-PC, Ciutadans)  
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13.-APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS A 31-12-2015. 

 
 
Vist que ha estat formulat  per la Presidència de la Junta de Veïns l'Inventari General  EMD de 
Valldoreix, tancat a la data del 31 de desembre de 2015. 
 
De conformitat amb els articles 100 a 118 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, es proposa al Ple de la 
Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR la rectificació de l'Inventari General de Béns, Drets i Obligacions d’aquesta 
EMD de Valldoreix a 31 de desembre de 2015. 
 
SEGON.- De conformitat amb l'article 105.3 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, remetre al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya una còpia de l'abans dit Inventari, 
autoritzada pel Secretari de la Corporació i amb el vist-i-plau del President de l'Entitat. 
 
 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
 
SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Llegeix al proposta d’acord d’aprovació l'Inventari 
General  EMD de Valldoreix, tancat a la data del 31 de desembre de 2015. 
 
 

TORN DE VOTACIÓ 
 
Vots a favor: 7 (CiU-Actuem, CUP-PC ) 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 2 (ERC-MES, Ciutadans)  
 
 

14.-ACCIÓ DE GOVERN 

 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Esmentar que la festa major ha transcorregut 
dins del previst, hi ha hagut molta participació, no hi ha hagut cap incident remarcable que ens 
pugués afectar en quant a alguna incidència. Amicart ha inaugurat una exposició d’obres d’art 
que l’EMD recolza i participa cedint els jardins públics per mostrar part de les obres d’art. S’està 
instal·lant una caldera de biomassa al Ferran Clua per tal de dotar d’aquest tipus de calefacció a 
l’escola per a poder tenir un estalvi important, s’han fet obres a l’escola per adequar l’accés a 
l’escola i les voreres fer-les molt més adients per a la gent que hi transita. Instal·lem uns 
mòduls provisionals per l’escola de música aquí al “Garden” perquè no hi caben i també 
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utilitzen part de la sala de plens per poder fer la seva activitat. El que fem per poder dotar d’un 
millor servei, posem uns mòduls prefabricats durant un temps que mentre no es faci el pla 
especial que s’ha de fer, doncs podran utilitzar aquests mòduls. En quant a l’espai del garden, 
també el senyor Margineda abans ha fet esment, el que fem és adequar dins del que podem fer 
que és retirar totes les parets de vidre, perquè els tècnics diuen que no podem fer cap activitat 
amb aquell tipus de paret i que només es pot utilitzar la coberta, i llavors el que es farà és 
mantenir la coberta i també els petits coberts del lateral i les antigues oficines que és un edifici 
d’obra, i s’alimentarà amb els subministraments de l’EMD i no haurem de fer cap alta de llum ni 
d’aigua, i llavors mentre no es faci aquest pla especial que sabeu que s’ha de fer, doncs farem 
ús pel que ens permeti fer l’espai aquest. Bàsicament això és l’acció de govern. 
 
SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Gràcies senyor President. Recordaran que a la darrera 
Junta de Portaveus vaig esmentar i ara ho vull posar en coneixement del públic, que les bases 
del Premi Literari, contemplen sobre els guanyadors, que s’haurien d’obrir les bases aquestes i 
llegir el Jurat a l’audiència pública del primer ple que es celebri després del mes d’agost. Donat 
que hi ha un membre del jurat que està malalt, es va acordar ajornar això pel proper ple, a 
l’audiència pública. Gràcies. 
 
 

15.- PRECS I PREGUNTES 

 
PREGUNTES DEL GRUP CIUTADANS 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: És la pregunta que li faig sempre a cada ple. 
1.-  Ja han rebut la resposta a la petició que van fer al jutjat per evitar l´enderrocament de les 
cases del carrer Sant Francesc? 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Li contesto el que li contesto a cada ple, que 
encara no tenim cap notificació del Jutjat i no dubti que quan la tinguem, no esperaré al Ple per 
dir-ho, i se us comunicarà a tots, tant si és d’un tipus o de l’altre, sigui quina sigui la resposta, 
en quan siguem coneixedors us la farem arribar. 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: La segona pregunta -em semba que me l’han trepitjat 
una mica- és: 
2.- Després de la sentència adversa per la EMD pel que fa a la legalitat de la tramitació del 
contracte de serveis amb l'empresa EVENTING SPORTS CINC S.L. per a la gestió del 
poliesportiu, té el govern de la EMD algun pla alternatiu, a més d'interposar recurs, per intentar 
arribar a solucionar el problema amb l’altre part? 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Ja ho he explicat abans, i ha he dit que no, 
que nosaltres posàvem el recurs perquè creiem que el conveni que s’havia signat és un conveni 
beneficiós i per tant seguim la via legal en aquest aspecte. 
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Respecte també a aquesta sentència, jo m’he donat 
compte que el mateix despatx d’advocats que els va assessorar i els va dir que era correcte la 
tramitació, que era una ampliació de contracte, i que no era un contracte completament 
diferent, és el que ara, és el mateix despatx que els ha portat el judici, i és el mateix despatx 
que ara els està dient que tenen que interposar recurs i que a més vostès tindran la raó. Home, 
si això em passés a mi, el que buscaria seria una segona opinió i buscaria un altre despatx 
perquè hi ha algú que s’ha equivocat. Aquest senyor, que crec que deu ser un bon professional 
però el que està clar és que es va equivocar al principi, es torna a equivocar i suposo que es 
tornarà a equivocar un altre cop.  
 
3.- Han demanat vostès un segona opinió a un altre despatx d'advocats?  Aquesta pregunta ve 
pel fet que els mateixos advocats que els van aconsellar el procediment a seguir per a la 
modificació del primer contracte, són els que han portat la nostra defensa en el plet sobre la 
legalitat del segon contracte que es va signar en el 2015 i a més són els que han a continuat 
representant-nos en el recurs. Consideren que van a canviar la línia de defensa?  
 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Bé, això és la seva percepció. Nosaltres 
pensem que no, davant de qualsevol actuació que fem o qualsevol decisió que prenem, és una 
decisió avalada pels tècnics, en aquest cas el tècnic que defensa o que ha d’estar al davant 
d’aquestes situacions és la Secretària-interventora i per tant també amb la recomanació d’ella 
doncs és quan decidim si canviem d’advocat o seguim amb el mateix. Seguim pensant que 
tenim la raó, seguim pensant que la defensa que ha fet l’advocat està bé, el que passa és que 
el Jutge ho ha valorat d’una manera que entenem que no és l’adequada i per tant seguim 
confiant amb els mateixos advocats que ho han fet en el seu moment. I jo li diria que això és 
extensiu, a la majoria de qüestions que ens passen cada dia, seguim confiant amb els tècnics 
que tenim, amb els advocats que ens representen, i seguim confiant en els nostres proveïdors, 
que inclús canviant de legislatura hem continuat amb els mateixos. No hem canviat de 
legislatura i de govern i hem canviat de proveïdors, sinó que continuem mantenint proveïdors 
que treballen per la casa des de fa 15 o 20 anys.  
 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Si això em sembla perfecte, és el seu criteri i és el que 
han de seguir, jo només li estava preguntant sobre aquest despatx d’advocats. Segueixo amb la 
següent pregunta. 
 
4.-  Respecte de la segona sentència desfavorable per la EMD:  Per què es va ignorar l'informe 
desfavorable de la Direcció general de comerç de 19 de juliol de 2010, reiterat el 14 d'abril de 
2011, quan segons la legislació i la jurisprudència del Tribunal Suprem aquest tipus d'informes 
són PRECEPTIUS I VINCULANTS? Si aquest informe era desfavorable a la construcció d'un àrea 
comercial, sabent que aquesta era la peça central que sosté el projecte de la centralitat, per 
què s'ha seguit insistint en aquest projecte. 
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PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Li explico, l’informe que ha passat l’advocat 
respecte a tot això: “Va ser la Direcció General d’Urbanisme que va aprovar la TUC i 
l’Ajuntament de Sant Cugat que ho va tramitar. L’EMD va vetllar per la inclusió dins la TUC dels 
àmbits de l’estació-centralitat. El problema és que la inclusió de Valldoreix a la TUC es va 
realitzar via estimació d’un recurs, i el tribunal conclou que s’ha de fer per la tramitació 
ordinària. L’informe desfavorable de comerç és respecte el document inicial, és a dir, anterior a 
la modificació de l’expedient per part de la Direcció General d’Urbanisme (via recurs). Els 
nostres assessors (coincidint amb els de Sant Cugat i l’Advocat de la Generalitat) consideren 
viable tramitar una modificació de la TUC amb l’argumentari del document final (no l’inicial que 
va ser informat desfavorablement). Reforça aquest entendre, el fet que en el procés judicial la 
part actora (JOSEL = Nuñez Navarro) va demanar una pericial que li ha anat en contra, doncs 
conclou que Valldoreix reuneix els requisits necessaris per incloure dins la TUC els àmbits 
esmentats. L’EMD no recorrerà la Sentència pels motius esmentats. No sabem si Sant Cugat 
farà apel.lació, doncs el recurs tracta altres àmbits apart de Valldoreix. 
 
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Vostè diu que hi ha un informe que és desfavorable, i jo 
li estic dient que n’hi ha dos. Primer n’hi a un i després n’hi ha un altre. Entre mig 
vostès...bueno...l’Ajuntament de Sant Cugat va a Territori, esperant que li fés un informe 
favorable i Territori fa un informe –no sé si favorable o no-, però després quan van amb aquest 
informe a la Direcció General de Comerç, aquesta diu que l’informe de Territori dóna igual i que 
el que realment és important és el que fan ells i reiteren el de 2010. És que no sé.... 
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Li he llegit el que m’expliquen i el que diu és 
que clar, no es pot fer via el recurs, sinó que s’ha de fer com una nova petició. 
 

PREGUNTES/PRECS DEL GRUP MUNICIPAL CUP-PC  

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGO-JOVELLANOS:  

1.- CASTELL DE CANALS 

Els demanem els comptes totals de despeses i ingressos dels 4 concerts del cicle de Concerts 
del Castell de Canals.  

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ:  La pregunta que vàreu fer és que demanem els comptes 
totals de despeses i ingressos dels 4 concerts del cicle de Concerts del Castell de Canals, jo 
entenc que del darrer, no des del primer cicle, no? 

   

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGO-JOVELLANOS: En principi del darrer cicle. 
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Depèn com siguin els comptes potser els demanem més. 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Era per clarificar-ho. De tots els cicles no. Doncs vist això, 
passo a donar-li la informació. Del darrer cicle de concerts del Castell de Canals de 2016, vam 
tenir el 4 de juny de 2016, el quartet de Judit Neddermann, sol·licitat mitjançant el programa 
“punt cat”, el caixet era de 2.420 més IVA, el suport de la Generalitat era del 26%, eren 629,20 
i el suport de la Diputació era d’un 20%, 701,80; Caixet final de 1.089 IVA inclòs. L’11 de juny 
de 2016, l’Orquestra de Cambra de Terrassa, caixet 2.541 IVA inclòs. El 18 de juny de 2016, la 
Joana Serrat anul·lat per la inclemència meteorològiques, no ens el varen cobrar. El 25 de juny 
de 2016, l’Orquestra de Cambra XXI, caixet 1.178 IVA inclòs, el suport de la Generalitat era de 
26,55%, 578,26, i el suport de la Diputació 28,46% que era 619,54, és a dir que el concert ens 
va costar 980,10 IVA inclòs. El total dels caixets va fer un montant de 4.610€, ingressos de 
taquilla 1.260€ més 355€ que fan 1.615€. Hem de remarcar que el primer concert que era de 
prova, en vam fer dos, vam cobrar 2€, el segon 5€ i el tercer 10€. Evidentment el quart, depèn 
de les instal·lacions com les tinguin i si s’ha pogut arreglar tot el que volem arreglar, depèn 
molt de Patrimoni que ens ha de contestar, i dels concerts que es facin. També s’ha d’esmentar 
que el cava, no el vam pagar, perquè va ser un obsequi de Caves Codorniu que a cada concert 
ens l’obsequia; les mantes també va ser un obsequi d’una empresa de teixits. Altres despeses 
és la tarima de l’escenari 1.267,87, de Sumescal, l’enllumenat i tasques diverses que és el 
“quadro, la toma”, etc, per fer arribar la llum fins allà són 2.259 que és Citellum. Això és el que 
costa no tenir adequades encara tot el que és l’enllumenat i tenir-lo que portar del carrer, i 
demanar els permisos a la companyia elèctrica. Sanitaris, els 4 concerts ens van costar 1.040 € 
a ....Clean. L’assegurança de responsabilitat civil, 371,52 i després tenim altres despeses com –
perdoneu- són lloguer de cadires, equips de sò i llum, tècnics de sò i llum, ambientació, 
transport, muntatge i desmuntatge, atmòferes. El concert de la Judit Neddermann ens va costar 
3.392, l’Orquestra de Cambra de Terrassa 2.816, el servei complementari del tram de pujada 
per dues persones, evidentment ara tenim una pujada que fa un 12i pico per cent, i necessitem 
dues persones per ajudar sobretot a baixar a la gent gran o que sigui menester. El concert de la 
Joan Serrat eren 3.319, la camerata 2.824. Un extra de microfonia per la Camerata XXI eren 
145,20. Si en permeten faré unes consideracions addicionals ja que m’ho han preguntat, sobre 
el Castell de Canals, uns punts a tenir en compte. És el tercer cicle de concerts del Castell de 
Canals, el primer va ser al 2014 i actualment i després de l’èxit d’enguany, les peticions dels 
valldoreixencs i de la resposta obtinguda el considerem consolidat i apostem per seguir oferint 
música de qualitat al Castell. Apsotem per promoure i preservar aquest espai del patrimoni local 
de Valldoreix amb l’objectiu de donar-ne un ús i així evitar-ne la seva degradació. I apostem 
perquè aquest i qualsevol altra servei sigui de proximitat i a l’abast dels ciutadans. Res més. 
Gràcies.  

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGO-JOVELLANOS: Espero que això m’ho pugui 
passar per escrit.  

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Està qualsevol dia de la setmana a la seva disposició. 
Gràcies. 
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FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: La següent pregunta va sobre el camp de futbol. L’acció de 
govern arrel del que va passar amb el tema de les pistes esportives davant del complex 
esportiu doncs va creure oportú en aquell moment arranjar una zona a costat de la riera i molt 
aprop d’on està el Complex doncs per arreglar un camp de futbol. Hores d’ara són uns horts 
urbans molt bonics on algú hi ha posat porteries, i la gent que va a conrear no pot fer-ho 
perquè hi ha gent que juga a pilota. Ironies a part, és una pregunta bastant repetida i cansina 
el fet que el camp de futbol que havia de donar resposta al fet de no tenir unes pistes 
esportives, doncs està en un estat de ....parat. Volem saber si es pensa fer alguna cosa. 
Gràcies.  

2.-  CAMP DE FÚTBOL 

Com es possible l’estat actual d’abandonament que es troba l’espai del camp de futbol, quan va 
ser una aposta tant important per vostès després de la privatització de l’ús de la pista verda. 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Evidentment el camp de futbol es va habilitar 
quan vam accedir al govern perquè allò era un terreny que estava ple de brossa i arbres morts i 
perquè hi havia una sentència que atorgava la pista verda al Complex Esportiu. El que vam fer 
en aquell moment va ser per un cantó buscar una alternativa a la gent que utilitzava la pista 
verda que va estar durant 3 anys utilitzant-se lliurament sense que el Complex fes cap 
intervenció, a tots els efectes; és a dir la gent podia jugar allà, sense pagar res, utilitzant els 
serveis com la llum del Complex i quan es va fer el conveni amb Eventing, aquests van fer ús 
de la Sentència conforme ells podien utilitzar aquest entorn i la pista i deprés ja sabeu el que es 
va negociar amb ells i el que. Per tant es va buscar un lloc per a que la gent pugués utilitzar les 
pistes i vam habilitar les pistes del Ferran Clua i també aquest terreny de l’EMD que estava 
abandonat i ple de brossa i que ja antigament havia estat un camp de futbol. El vam habilitar 
d’una manera provisional per a que es pugués desenvolupar alguna activitat esportiva 
provisional perquè està sotmès entre altres coses al vial d’enllaç i a que l’ACA atorgui els 
permisos pertinents, i com que una cosa va lligada amb l’altre, i evidentment estem en la via de 
poder-los utilitzar. Aquest estat d’abandonament que vostès anomenen, ve motivat per dues 
coses: primer, que ningú utilitza aquest camp de futbol, perquè s’utilitza d’una manera lliure, és 
a dir qui vol va allà i juga, i inclús s’havia establert que es demanés per poder-hi jugar, i aquí a 
l’EMD ningú es dirigeix per dir que hi va a jugar. Per l’altre cantó, a les pistes del Ferran Clua 
ens passa el mateix, per tant aquesta suposada tanta activitat que hi havia en aquesta pista 
verda, ha decaigut o resulta que no era tanta activitat esportiva i potser era una altra activitat 
d’una altra mena. Per tant també hem constatat que ni el Ferran Clua s’utilitzen les pistes per 
jugar ni el camp de futbol s’utilitza. Llavors l’estat d’abandonament –vostè ha dit que era com 
un hort-, són herbes que han crescut perquè aquest manteniment el feia la Brigada i com que 
vostès saben es va presentar una moció, em sembla que era d’ERC-MES, el famós glifosat no es 
pot utilitzar i com això era el que utilitzava la Brigada per eliminar aquestes herbes, com això no 
es pot utilitzar, doncs el que estem buscant o mirant ara, és com es pot mantenir el camp, ho 
subcontractarem a una empresa per a que ho faci d’una manera més o menys permanent o 
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en uns certs períodes i que elimini les herbes d’una manera que no sigui amb herbicida i amb el 
mateix contracte o conveni que se signi amb l’empresa per fer aquesta gestió s’inclourà que es 
pinti la pintura dels camps i es mantindrà doncs el millor possible. Però clar, la última neteja es 
va fer el mes de juliol, evidentment en dos mesos sorten herbes, jo ho he anat a mirar i és cert 
i ja li dic que estem treballant en la via de solucionar-ho per a que una empresa es faci càrrec 
d’aquest manteniment. Però també a l’hora li dic que l’ús que se’n fa és molt ocasional d’alguna 
persona que va amb els seus fills i juga allà, però que no es comunica a l’EMD. Aquest és l’únic 
ús que se’n fa.  

FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Comentar que les herbes amb glifosat evidentment que no 
es pot fer servir, però quan medeixen les herbes més d’un metre o metre i mig, penso que el 
glifosat tampoc seria el sistema més adient. El fet que no es faci servir massa el camp, hagués 
pogut estar previst prèviament. S’entén que si es buscava i si hi havia una necessitat i s’havia 
creat aquesta necessitat que hi hagués un camp de futbol, entenc que si no hi ha resposta és 
perquè abans no existia. En qualsevol cas el que els demanaria és que passés la Brigada ja.  

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGO-JOVELLANOS: La pregunta tres la retirem. 
La següent pregunta és un prec per a que es creiï un consell editorial per l’Info Valldoreix. 4.- 
CONSELL EDITORIAL DE L’INFOVALLDOREIX - En aquest cas els fem el prec que tinguin a bé 
considerar la creació d’un Consell Editorial de la revista INFO-VALLDOREIX perquè passi a ser 
un mitjà d’informació del poble i no un mitjà propagandístic com és ara de les bondats de 
l’equip de govern. 

SR. BERNAT GISBERT RIBA: Això ja ho vam contestar alguna vegada. La nostra experiència 
ens diu que alguna vegada que hi ha hagut algun consell editorial entre oposició i govern, no 
sortien Infos, no hi havia informació no hi havia res i no estem d’acord en aquest aspecte. I em 
sobte que el titllis d’informació propagandística perquè més aviat és el que vau estar repartint 
durant la festa major, a les bústies de les cases totes les esquerres i al mercadet. Això sí que és 
propaganda política dient-nos que tot això és propaganda jo crec que ja diu molt de la vostra 
actitud de cara a nosaltres. Si llegeixes l’Info hi ha informació i després hi ha opinió. Hi ha 
opinió més fonamentada on vosaltres teniu un espai. Jo crec que és inviable fer un consell 
editorial d’això. Gràcies. 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGO-JOVELLANOS:  La pregunta segueix sent la 
mateixa. El tema que dius que compareu el tema del tríptic que hem editat és perquè a lo millor 
a l’Info Valldoreix hi ha censura i no es pot dir tot el que es vol dir. Si, i ho dic amb 
coneixement de causa i penso que l’oposició tenim tot el dret a fer i repartir i explicar perquè en 
el mitjà oficial no podem explicar-ho, perquè és propaganda vostre, és com quan obres la web 
de l’EMD i surt la foto del senyor Puig, molt guapo per cert, però surt la foto i et preguntes 
perquè? Però és igual, la pregunta està feta i la resposta està acceptada, ja està.  

5.- REGAL DE LA BOSSA 

Ja que sembla que no s’havien adonat fins la darrera Junta de Portaveus de que la bossa 
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que van regalar amb el darrer INFO-VALLDOREIX es “made in Pakistan”, els demanem que la 
propera vegada tinguin una  mica mes de sensibilitat sobre la procedència d’aquests productes 
en que no està gens clar el seu procés de producció i apostin per fomentar el consum de 
productes de proximitat i més els productes tèxtils sent una població del Vallès. Creiem que hi 
ha altres valors que crec que s’han de tenir en compte com per decidir les coses de compres i 
de tot això que no únicament l’econòmic.  

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Li agraïm la seva aportació i preocupació per 
saber on està fabricada la bossa, penso que és important, nosaltres no tenim temps per fer-ho. 
Li dic que em sembla molt bé, no s’enfadi! El que passa és que no sé fins a quin punt 
vostè...nosaltres li hem encarregat amb un dissenyador gràfic que ens la faci, després ell li ho 
va encarregar al seu proveïdor que li va proporcionar aquesta bossa. No sé, però vostè la 
camisa que porta està fabricada a Sabadell? Perquè vostè ens diu que al Vallès que el tenim 
aquí al costat els productes tèxtils els hauríem de comprar aquí, el cotxe que vostè té està 
fabricat a Espanya? La cuina de casa seva està feta a Espanya? És que clar...perdoni, perdoni, 
després em contesta si vol. Jo entenc que una cosa com aquesta de dir, quan resulta que 
estem en un món globalitzat, mundialitzat, que resulta que els fabricants de Sabadell de roba 
reesulta que la compren a la Xina, -aquí hi ha un senyor que ha estat tota la vida treballant en 
el textil li pot explicar- a veure, és que de veritat....Fer una pregunta d’aquest tipus perquè la 
bossa és del Paquistan, doncs els de Paquistan hauran de menjar també, no? No entenc que 
ens digui que aquesta falta de sensibilitat per part de nosaltres de no veure....no ho entenc. 
Però li dic: vostè practica amb l’exemple? 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGO-JOVELLANOS: Senyor Puig no em barregi 
les qüestions personals amb les qüestions de l’administració del diner públic. I això és fer 
demagògia. Jo he començat la pregunta dient ... ja sembla que no s’hagin adonat fins la 
darrera junta.... perquè no n’eren conscients, vale? No cal donar-hi més voltes i penso que no 
és de rigor comparar els temes personals amb els temes d’administració del diner públic que 
vostè administra. I li diré que la última samarreta que vam fer de Procés Constituent ho vam 
estar mirant on estaven fetes i estaven fetes a Catalunya.  

FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: He estat a punt de treura’m la samarreta per mirar-ho, 
però els “michelins” i l’hora que és, he pensat potser que no. Disculpeu la frivolitat. La darrera 
pregunta també és una mica un prec. Estem demanant al govern de l’EMD que faci efectiu els 
acords sobre la moció que varem presentar i varem aprovar tots plegats el mes de juliol passat 
que s’obrissin els CAPS, els centres d’atenció primària i concretament el de Valldoreix durant el 
mes d’agost. Vam demanar amb els acords que l’EMD fes arribar a l’Ajuntament de Sant Cugat 
la nostra demanda, que fessin efectiu el seu compromís que l’any 2011 ja havien fet dient que 
es comprometien a assolir que els CAPS s’obrissin tot l’any i que també ho fessin arribar 
aquests compromisos al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Ens agradaria 
saber si s’ha fet alguna gestió i els emplaçaria a que la tirin endavant el més aviat possible. 
Gràcies. 
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6.- CAP VALLDOREIX 

Ja que al darrer Ple vam aprovar per majoria la demanda de l’obertura del CAP de Valldoreix 
durant el mes d’agost, els hi demanem que ara ja, demanin a l’Ajuntament de Sant Cugat que 
es facin les gestions necessàries per obrir el CAP el proper mes d’agost de 2017. 

JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Bé, aquest tema segueix els conductes reglamentaris. Vostè 
recordaran que la Sra. Herrada i jo mateix vam votar en contra d’aquesta moció i aprofito per 
fer uns esments. Recordaran els 4 punts que vaig argumentar i cito, que no som competents, ni 
l’Ajuntament ni l’EMD, perquè depèn de Catsalut, el Pades continua al 100x100, i hi ha hagut 
qui m’ha preguntat qui és el Pades, i ho explico per si algú no ho sap. És un equip de metges 
d’atenció primària a malalts terminals. L’organització dels CAP ha fet la concertació de personal 
en temps de vacances del personal i és per optimitzar els serveis i bé jo el mes de juliol he estat 
visitant això i m’he preocupat de buscar una informació feafent perquè no sigui dit que vaig 
votar en contra perquè si. Jo sóc usuari del CAP i ara els passaré el punt 4rt que vaig dir –que 
per cert, ironies a part, com diu vostè-, en les fotos del dia que van anar a fer el manifest al 
CAP de Valldoreix, no hi havia cap usuari del CAP de Valldoreix. És una ironia però bé. Els 
últims anys, l’activitat hi deia, el mes d’agost ha baixat notablement i aquí ve el meu informe 
perquè jo quasi sempre miro de fer les coses amb informació, com poden ser els contenidors de 
la Serreta, només fer uns esments perquè si els he de llegir tot aquest petrecol, estarem aquí 
fins les 12h però és interessant que se sàpiga. El 2015 el CAP de Valldoreix va registrar 7.368 
visites, el mes d’agost derivats de Valldoreix, altres centres en van tenir 7. És a dir 7 persones 
del CAP de Valldoreix van anar al CAP de Sant Cugat, al carrer de la Mina. El 2016, ha 
augmentat una mica, ha minvat el mes de juliol de 7.368 ha passat a 6.414, tenim més visites 
al CAP de Valldoreix que en el de Sant Cugat. I per contrapartida el mes d’agost d’aquest any, 
han sigut 131 i han estat totes ateses. És més, es va esmentar aquí que el temps de demora en 
el mes d’agost eren de 35 minuts, jo particularment en el CAP de Valldoreix per fer-me l’anàlisis 
que em fan cada 15 dies o cada mes, 12 minuts i en el CAP de Sant Cugat vaig estar el mateix 
amb el mateix número de gent aglutinada. I que a més a més el taulell d’atenció eren 4 
persones i no hi havia més de 3 persones. Aquí no hi quedaven ni les rates. Aquesta és la 
informació que si tenen alguna cosa a dir tinc aquesta informació que l’he constatada 
personalment.  

FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies senyor Castelló per les seves dades, molt breu, no 
entraré en el tema de l’acte que vam fer nosaltres allà, tampoc entraré a valorar les seves 
dades i el seu document, simplement li preguntaré a la Secretària si es pot incomplir un acord 
de ple i si s’incompleix què passa. 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA: Si es va aprovar una moció pel ple, doncs s’ha d’enviar a 
Sant Cugat i fer el que es va acordar en la moció. Ja ho hem fet d’enviar-ho, però si, que s’ha 
d’enviar.  

FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Si s’ha enviat seria de rebut que tinguéssim tots el que s’ha 
enviat i que en el portal de transparència es fes públic. Gràcies. 
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JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Perdó, sortint al pas del que li ha preguntat a la senyora 
secretària, jo no em nego, vaig votar en contra perquè des del 2011 que vaig carretejant tot 
aueset tema, ara com a Vocal de Salut miro de ser el més just possible i de recollir les 
demandes de tots, fins i tot de metges i infermeres del CAP de Valldoreix. I per això vaig votar 
en contra. La moció segueix els conductes normals i amb això em podia haver quedat però he 
volgut explicar el perquè i el com de tot com va anar. 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Ha quedat clar que és una moció que es va aprovar i que 
lo important és que es faci efectiva abans per no tenir el mateix problema l’estiu que vé, res 
més. És així de simple. 

JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Senyora Casta, de la mateixa manera que vostès fan les seves 
argumentacions, permetim que nos facim el mateix. Gràcies. 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGO-JOVELLANOS: Simplement un detallet, em 
sembla de mal gust que utilitzi el servei del Pades, que representa el que representa, per posar-
lo de referent en tot el que ha explicat.  

JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: No contestaré això, no contestaré això.  
 
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. 

 

 

 

 

 


