ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL VINT-I-CINC DE MARÇ DE DOS MIL DEU.
A Valldoreix, el dia vint-i-cinc de març de dos mil deu, a la seu de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustra Presidenta de la Junta de Veïns, senyora
MONTSERRAT TURU I ROSELL –Grup CPCV-, es reuneixen a les 20.00 hores els Vocals
següents: senyor JOAN GAYA I BELTRAN -Grup CPCV-, senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL
–Grup CPCV- SR. PABLO ALONSO GONZÁLEZ –Grup CPCV-, SR. JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP
CiU-ACTUEM, SRA. SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM, SRA. ANGELA Mª BLEDA
I LORENZO –GRUP CiU- ACTUEM, SR. EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ –GRUP CiU-ACTUEM,
SRA. ÀNGELS SOLÉ I GILI –GRUP CiU-ACTUEM, 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, per ordre de la Presidència es passa a la deliberació i votació de l’assumpte de l’Ordre
del dia que és objecte de la present sessió.
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE 26 DE NOVEMBRE DE 2009 I
DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE 11 DE FEBRER DE 2010
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que han estat redactats els esborranys de l’acta de la
sessió plenària de 26 de novembre de 2009 i de la sessió ordinària de 11 de febrer de 2010
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 de la sessió plenària ordinària de data de 26 de
novembre de 2009 i de la sessió ordinària de 11 de febrer de 2010.
VOTACIÓ.- S’aproven per unanimitat dels membres de la Corporació.
2. APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC AMB L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL
VALLÈS, REALTIU AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT
LOCAL
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i exposa que el Real Decreto-Ley
13/2009, de 26 d’octubre, pel qual es crea el Fondo Estatal para el Empleo la Sostenibilidad
Local, destinat a finançar la realització pels Ajuntaments d’inversions generadores de treball i
actuacions de caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la sostenibilitat
econòmica, social i ambiental.
Atès que per acord del Ple de la Junta de Veïns de data 26 de novembre de 2009, es va acordar
sol·licitar a l’Ajuntament de Sant Cugat del1Vallès que inclogui en el Plan del Fondo Estatal

para el Empleo y la Sostenibilidad, modificat per Decret núm.23/10, de 15 de gener de 2010,
les següents actuacions:
− Obres de reparació de tota la instal·lació d’aigua sanitària al complex esportiu i instal·lació
de plaques solars tèrmiques per l’escalfament d’aigua calenta sanitària valorades en
120.000 euros.
− Obra de millora d’accessos de l’equipament de nova construcció destinat a Escola
Bressol Municipal de Valldoreix i supressió de barreres arquitectòniques dels accessos
del CEIP Ferran i Clua, valorada en 330.000 euros.
− Obres de reparació de la xarxa de clavegueram en el camí de la Salut, el C/ Ramon
Escayola i el C/ Eivissa valorades en 238.000 euros.
− Obres d’instal·lació d’una antena de banda ampla a al seu de l’EMD de Valldoreix i dos
repetidors distribuïts pel territori valorades en 50.000 euros.
− Establiment de franges de seguretat forestal i arranjament de vies d’accés a les zones
forestals per prevenció i detecció d’incendis valorada en 50.000 euros
Atès que l’EMD de Valldoreix ha presentat la sol·licitud de les actuacions relacionades, en data
15 de gener de 2010, davant de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès per tal de tramitar-lo
davant del Ministeri d’administracions públiques per l’atorgament de la subvenció corresponent.
Es proposa l’aprovació del següent conveni puntual relatiu al fons estatal d’inversió local entre
l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix, el qual es transcriu a continuació:

“CONVENI ESPECÍFIC RELATIU AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT
LOCAL ENTRE L'AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I L’ENTITAT MUNICIPAL
DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX

ENTRE PARTS
D’una part d’illustríssim senyor LLUÍS RECODER I MIRALLES, com Alcalde-President de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, actuant en la representació que li atorga l’article 53 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
D’altra part l’Il·lustre senyora MONTSERRAT TURU ROSELL, com a Presidenta de l’Entitat
Municipal Descentralitzada de Valldoreix, actuant en la representació que l’atorga l’article 83 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
2

règim local de Catalunya.
Assisteixen així mateix a l’atorgament, el Secretari General Municipal i la Secretària-Interventora
de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, als efectes previstos i en l’exercici de les
funcions atribuïdes per Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre.
Ambdós representants legals,
MANIFESTEN
PRIMER.- Que el Reial Decret-Llei 13/2009, de 26 d’octubre, aprovà la creació d’un Fons Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (a partir d’ara FEOSL), adscrit al Ministeri de Política
Territorial, destinat a finançar la realització per part dels ajuntaments d’inversions generadores
d’ocupació i actuacions de caràcter social, de competència municipal, que contribueixin a la
sostenibilitat econòmica, social i ambiental. En aquest Fons s’instrumenten uns procediments de
sol·licitud, que són telemàtics, d’urgència i reglats temporalment.
La distribució dels fons s’ha realitzat de manera proporcional a les xifres de població
corresponents a cada municipi establertes al Reial Decret 2121/2008, de 26 de desembre, per
la qual cosa es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del padró
municipal referides a 1 de gener de 2008.
SEGON.- Les Juntes de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès van aprovar un
total de 27 projectes municipals, i entre ells constaven cinc projectes presentats i proposats per
l’EMD de Valldoreix, pels següents conceptes d’actuació i import:
Import de la
subvenció

Concepte d’actuació
Establiment de franges de seguretat forestal i recuperació
de vies d’accés a les zones forestals per prevenció i
detecció d’incendis
Obres de reparació de tota la instal·lació d’aigua sanitària
al complex esportiu i instal·lació de plaques solars
tèrmiques per a l’escalfament de l’aigua de la piscina
Obres de reparació del clavegueram al carrer Ramon
Escayola, al camí de la Salut i al carrer Eivissa
Obres d’instal·lació d’una antena de banda ampla a la seu
de l’EMD de Valldoreix i interconnexió amb els edificis
municipals repartits pel territori
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50.000,00 €

120.000,00 €
238.000,00 €
50.000,00 €

Obres de millora dels accessos de l’equipament de nova
construcció destinat a l’escola bressol municipal de
Valldoreix i supressió de barreres arquitectòniques de
l’equipament educatiu CEIP Ferran i Clua
Total projectes subvencionats .....................

330.000,00 €
788.000,00 €

Considerant que aquests projectes i actuacions s’han de licitar i executar en l’àmbit territorial de
Valldoreix, es fa necessari aprovar un Conveni que reguli el funcionament operatiu d’aquestes
actuacions municipals .
TERCER.- El present conveni, es formalitza a l’empara de l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu,
comú que regula les relacions de col·laboració Interadministrativa, d’acord amb l’article 55 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local; i els articles 303 a 311 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
Ens Locals de Catalunya. Tot plegat es fonamenta en els principis d’unitat municipal i
cooperació interadministrativa.
En virtut de tot l’anterior, i amb les formalitats degudes a un Pacte Institucional, els
representants legals d’ambdues entitats locals,
ACORDEN
PRIMER.- DEIXAR constància que d’acord amb l’article 1 del supraesmentat RDL els destinataris
del FEOSL són els Ajuntaments (i en les disposicions addicionals tercera i següents esmenta la
possibilitat de les mancomunitats i agrupacions de municipis) i d’acord amb tot el procediment
del RDL 12/2009 haurà de ser l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès qui efectuarà les diverses
tramitacions administratives i telemàtiques, licitarà les obres, percebrà les corresponents
bestretes financeres i abonarà als corresponents contractistes els imports de les certificacions
d’obra degudament aprovades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès de les cinc obres o
actuacions aprovades per les Juntes de Govern Local de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
relatives als projectes o actuacions indicades en el punt segon de l’apartat primer d’aquest
Conveni.
SEGON.- FIXAR en 788.000,00 € (set-cents vuitanta-vuit mil euros, IVA inclòs) com a quantia
màxima total derivada dels projectes autoritzats pel Secretari d’Estat de Cooperació Territorial
del Ministeri d’Administració Públiques, que resulta ser com a import límit finançable que
cobreix el FEOSL.
TERCER.- ACORDAR que tots els altres possibles costos associats i indirectes a aquestes
execucions reals d’obres o actuacions com poden ser, els honoraris de redacció
d’avantprojectes o dels projectes (en totes les seves diverses fases), els de direcció i controls
4

de les obres, controls de qualitat, seguretat i salut laboral- en el cas que no estiguin
incorporats en la sol·licitud de subvenció-, així com les possibles indemnitzacions a favor de
persones físiques o jurídiques o de les subsanacions dels possibles defectes dels Projectes
presentats per l’EMD, tenint en compte que no formen part del finançament del FEOSL ni són
finançats pel mateix govern central ni pel govern municipal de Sant Cugat del Vallès, seran
assumits en la seva integritat per la pròpia EMD de Valldoreix; tot això d’acord amb l’article
308.d) del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament d’obres, activitats i
serveis (ROAS)
QUART- ACORDAR la cooperació entre els tècnics municipals i els tècnics de l’EMD de Valldoreix
per al seguiment, coordinació i execució dels diversos projectes.
1. Aquests tècnics hauran d’informar i conformar tècnicament les certificacions d’obra o

factures, així com aprovar prèviament qualsevol modificació dels Projectes i modificacions de
les obres o actuacions. Recepcionar provisionalment i definitivament les obres en el benentès
que la conformitat tècnica en tots els casos serà prèvia per part del tècnics de l’EMD. (tant per
part del redactor del projecte i director de l’obra com del propi tècnic de l’EMD) abans de ser
conformat pel tècnic de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
2. En el supòsits de les possibles desviacions o modificacions dels projectes de les obres que

signifiquin major cost econòmic o en el supòsit de retard en l’execució de les obres o actuacions
que no siguin atribuïbles a l’adjudicació de les mateixes o per incompliment dels contractes, no
seran imputades a l’Administració adjudicatària com és l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i
correspondrà a l’EMD la pertinent assumpció de tals costos.
3. En el cas de dubte respecte a l’apartat anterior (quart 2) s’estarà al que determinin per

unanimitat els tècnics que han treballat coordinadament.
4. Els possibles interessos de demora a abonar als contractistes -sempre que no sigui degut a

l’endarreriment de la conformitat tècnica de les certificacions d’obra o factures per part dels
tècnics de l’EMD de Valldoreix- serà imputat a l’administració adjudicatària com és l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès.
5. Aquesta coordinació tècnica es donarà per finida amb la recepció definitiva de les obres o de

les diverses actuacions projectades.
CINQUÈ.- L’EMD de Valldoreix designarà un tècnic i un membre de l’equip de govern de l’EMD, el
qual haurà de ser convocat per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès:
1.- Per assistir a la Mesa de contractació, en el cas de que ni hagin.
2.- Per assistir a totes les reunions que es puguin donar en relació a les obres o possibles
actuacions projectades, així com a totes les visites facultatives de les obres.
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Clàusula d’atorgament.- El present document resta formalitzat per quadruplicat exemplar, essent
signat per ambdues parts atorgants i fedataris presents al final i marge dels fulls precedents, en el
lloc i data esmentats.”
En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local en relació a l’article 83 del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim Local de
Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organtizació, funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, RESOLC:
PRIMER.- APROVAR el Conveni puntual relatiu al Fondo Estatal para el Empleo la
Sostenibilidad Local entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i exposa
que aquest punt fa referència al conveni establert entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD
de Valldoreix per l’execució de les obres del Fondo Estatal para el Empleo la Sostenibilidad
Local. Com vostès saben, aquest és un fons que està destinat als ajuntaments, però es va
arribar a un acord amb l’Ajuntament de Sant Cugat de forma que són ells qui contracten, no
llegiré tot el conveni però si remarcaré les parts més fonamentals. Dir que el conveni s’ha fet
en funció de la població, per tant la quantia que a nosaltres ens tocava en funció de la
proporcionalitat de la població ha estat de 788.000 euros, i es dedicarà una part a la franja
de protecció contra incendis; obres de reparació de la instal·lació sanitària del Complex
Esportiu i la instal·lació de plaques solars tèrmiques per l’escalfament de l’aigua de la piscina,
per import de 120.000 euros; obres de reparació de clavegueram al carrer Ramon Escayola i
Camí de la Salut i carrer Eivissa, per import de 238.000 euros; i obres i instal·lació d’una
antena de banda ampla a la seu de l’EMD i interconnexió amb els edificis municipals repartits
en el territori, per valor de 50.000 euros; i finalment obres de millora dels accessos de
l’equipament de la nova construcció destinat a l’escola bressol de Valldoreix i supressió de les
barreres arquitectòniques del CEIP Jaume Ferran i Clua, per valor de 330.000 euros. És
interessant destacar que els costos indirectes o associats indirectament a aquestes obres
correrien a càrrec de l’EMD. Altra cosa que s’acorda és la cooperació entre els tècnics
municipals i els de l’EMD pel seguiment i coordinació i execució dels diferents projectes.
Finalment l’EMD de Valldoreix designarà un tècnic i un membre de l’equip de govern que serà
convocat per l’Ajuntament de Sant Cugat per assistir a totes les meses de contractació, i per
assistir a totes les reunions derivades de les obres i possibles actuacions projectades així com
a totes les visites facultatives de les obres. En definitiva es proposa aprovar el conveni entre
l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta
que vol fer un petit matis, que és recordar-li al senyor Alonso que en tot moment des de CiUActuem hem participat en definir quins són aquests projectes que necessitava Valldoreix, fent
aportacions vàries com la necessitat de la revisió de les clavegueres, restablir camins
forestals malmesos per la ventada de l’any passat i per la nevada d’aquest any, i
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havíem proposat de refer l’enllumenat perquè no està en condicions, que s’ha tirat enrere.
Contesta el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta al senyor Puig que te raó, que
no ha fet esment d’això perquè ho donava per suposat, tots els punts ja havien estat
comentats en l’altre Ple i s’havien aprovat per unanimitat.
VOTACIÓ.- S’aprova per Unanimitat dels membres de la Corporació.
3.

APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT DELS FITXERS QUE CONTENEN DADES
DE CARÀCTER PERSONAL.

Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que la Llei 15/99, de 13 de
desembre, de protecció de dades de caràcter personal (en endavant LOPD) que té com a
objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de les persones físiques, i
especialment el seu honor i intimitat personal i familiar, estableix en l’article 20.1 de la LOPD
que la creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que
continguin dades de caràcter personal, només es podrà dur a terme en virtut de l’aprovació
d’una disposició general publicada en el diari oficial corresponent, i en l’apartat 2 detalla la
informació mínima que haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers
automatitzats.
L’article 39 de la LOPD estableix l’obligatorietat de la seva inscripció en el Registre general de
protecció de dades, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió
del fitxer automatitzat.
Atès que per acord del Ple ordinari de 11 de febrer de 2010, es va acordar aprovar la creació
dels fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal, i es va exposar el públic
mitjançant anunci publicat al BOP núm.46, de data 23/2/2010.
Atès que l’Agència Catalana de Protecció de Dades ha incorporat noves modificacions en el
termini d’exposició el públic.
De conformitat amb l’article 20 de la LOPD i l’art. 22.2.d de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local,
Proposo al ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar definitivament els fitxers de dades personals aprovat per acord del Ple
ordinari de 11 de febrer de 2010, i incloure la modificació efectuades.
SEGON.- Publicar l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.
TERCER.- Inscriure en el Registre general de7protecció de dades de l’Agència Catalana de

Protecció de Dades, la creació, modificació i supressió dels fitxers relacionats en el punt primer
d’aquest acord.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que
es va aprovar en el Ple anterior, la inscripció en l’Agencia Catalana de Protecció de Dades, dels
fitxers automatitzats, -deia orginalment- de l’EMD, una cosa preceptiva segons la Llei orgànica
de protecció de dades, aquestes edicions que demana l’agència són molt petites, és
simplement el canvi de la paraula fitxers automatitzats per fitxers semi o parcialment
automatitzats. I una puntualització en el número 8 que és el de Registre d’Interessos, que és el
que els regidors abans de prendre possessió han de deixar constància dels béns i interessos
que tenen, a fi i a efecte de comprovar el procés del seu patrimoni al llarg de tota la
legislatura. Són les dues modificacions tècniques i menors que s’introdueixen en el punt.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
4. DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM 136/2010 D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ
DEL PRESSUPOST 2009, PRORROGAT 2008.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i dóna compte al Ple de la Junta de veïns del
Decret de Presidència núm.136/10, d’aprovació de la liquidació del pressupost que es transcriu
a continuació:
“Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix corresponent a l'exercici pressupostari 2009, pressupost prorrogat de 2008, la
Intervenció de Fons segons els preceptes continguts als articles 183 del RDL 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes locals, i els articles 89 i següents del
Real Decret 500 /1990, de 20 d'abril, així com de l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre,
pel qual s’aprova la Instrucció del model simplificat de Comptabilitat Local.
Atès l'informe favorable del Titular de la Intervenció de Fons de data 26 de febrer de 2010,
emès en compliment del que disposa en l'article 191.3 del TRLHL, i l'article 90.1 del RD
500/1990.
De conformitat amb el que disposen els esmentats articles, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del pressupost de la pròpia Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix, corresponent a l'exercici de 2009, de conformitat amb les magnituds següents:
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS
IMPORTS
1. (+) Fons líquids

ANY ACTUAL
2.108.332,05
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IMPORTS ANYS
ANTERIORS
2.085.487,60

2. (+) Drets pendents de cobrament
-(+) del Pressupost corrent

2.551.733,62

3.236.125,12
1.67
6.150,65
1.49
2.909,76

950.703,72

-(+) de Pressupostos tancats

1.434.831,8
0

-(+) d’operacions no pressupostàries
-(-) cobraments realitzadats pendent
d’aplicació definitiva
3. (-) Obligacions pendents de
pagament
-(+) del Pressupost corrent

166.423,10

67.064,71

225,00

0,00
2.843.941,06
2.770.260,59
1.38
8.412,36

1.522.899,7
4
406.727,41

-(+) de Pressupostos tancats

535.303,27
-(+) d’operacions no pressupostàries

932.728,51
920.225,43

-( -) pagaments realitzats pendents
d’aplicació definitiva
I. Romanent de Tresoreria Toatal
(1+2-3)
II. Saldo de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat

92.095,07
0,00
1.889.805,08
212.379,10
1.669.115,42

IV. Romanent de Tresoreria per a
Despeses Generals (I-II-III)

2.477.671,66
247.738,26
1.119.046,85
1.110.886,55

8.310,56

RESULTAT PRESSUPOSTARI
CONCEPTES

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

a) Operacions Corrents
b) Altres operacions no financeres

8.655.814,16
682.033,79

7.790.423,28
2.339.004,17

1. Total operacions no financers (a+b)

9.337.847,95

10.129.427,45

00,00
665.000,00

00,00
177.868,19

10.002.847,95

10.307.295,64

2. Actius Financers
3. Passius Financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
L’EXERCICI

DE
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AJUSTOS

RESULTAT
PRESSUPOS
TARI

865.390,88
1.656.970,38
791.579,50
0,00
487.131,81
304.447,69

AJUSTOS:
4. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a despeses
generals

977.493,25

5. Desviacions de finançament negatives
de l’exercici

1.119.046,85

6.Desviacions de finançament positives
de l’exercici.

1.669.115,42

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

122.976,99

SEGON.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera sessió
que se celebri.
TERCER.- Traslladar la present resolució a la Direcció General de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques de
la delegació d'Hisenda a Barcelona.”
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que
aquesta és una qüestió purament tècnica, que està a disposició de tothom qui el vulgui veure,
l’oposició ha tingut temps de mirar-s’ho, i només destacar un aspecte que és el romanent de
tresoreria que enguany a resultes del pressupost 2009, prorrogat de 2008, queda només 8.300
euros, una xifra molt petita en comparació a altres anys. Això és degut al deute generat per
l’ajornament dels pagaments dels veïns de Bobines. L’EMD ha hagut d’avançar aquests diners i
s’han pagat totes les certificacions d’obres. A mesura que es vagi cobrant s’aniran incorporant
en el pressupost 2010.

5. SOL·LICITAR A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS QUE APORTI A
L’EMD DE VALLDOREIX LA PART PROPORCIONAL, DELS 15 MILIONS D’EUROS QUE
HA DE REBRE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS DE L’EMPRESA DE
SOREA.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que hem tingut coneixement a través de la premsa
local que l’empresa SOREA, l’empresa encarregada de la gestió de l’aigua del municipi de Sant
Cugat del Vallès des de l’any 1974, té un deute de 15 milions d’euros amb el municipi, per una
mala interpretació del contracte de concessió firmat amb l’Ajuntament.
Atès que aquesta quantitat afecta a tota la població del municipi, inclosa la de Valldoreix, i que
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segons manifestacions de l’alcalde de Sant Cugat del Vallès es repartirà amb inversions a tot el
territori.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
SOL.LICITAR a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que aporti a l’EMD de Valldoreix la part
dels 15 milions d’euros que correspongui proporcionalment a l’Entitat, amb els criteris que
ambdues administracions acordin.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que d’aquest assumpte
no n’hem tingut coneixement formal, però si a través de la premsa, que l’empresa Sorea –
encarregada de la gestió de l’aigua en tot el municipi des de l’any 1974-, te un deute de 15
milions d’euros per una mala interpretació del contracte signat amb l’ajuntament. Com que
aquesta quantitat afecta a tot el municipi, inclosa la de Valldoreix, i sabem per manifestacions
de l’Alcalde, també per la premsa, que hi ha la intenció de repartir-la en inversions per a tot el
territori, aquesta EMD de Valldoreix, ha considerat demanar a l’Ajuntament de Sant Cugat que
aporti a l’EMD de Valldoreix la part dels 15 milions d’euros que correspongui proporcionalment a
l’EMD, amb els criteris que les dues administracions acordin. Pel que sabem, i estem parlant pel
que diu la premsa, perquè no tenim cap comunicació formal, i reconec que és molt poc formal
la pròpia proposta, resulta que aquesta quantitat és per quantitats carregades en els rebuts de
l’aigua de totes les persones que viuen en el municipi i que devien contenir un error, i al final es
produeix aquest retorn. Des de l’EMD entenem que hi ha dues possibilitats. Si són rebuts
pagats per la gent, una possibilitat i si s’hagués gestionat des de l’EMD, potser hagués estat
consultat els veïns de si estarien d’acord en invertir-ho en obra pública o en concepte de
repartiment. Però en qualsevol cas, no ho hem gestionat nosaltres, i tampoc no coneixem què
ha fet l’Ajuntament de Sant Cugat. Si l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Cugat anuncia que
aquests diners existeixen i que serà un retorn a destinar a obres distribuïdes dins del seu
territori i com que l’EMD és competent en les seves obres i carrers, li demanem que reparteixi
la quantitat equivalent per percentatge de població o be fer-ho a través dels rebuts de l’aigua
dels valldoreixencs. Nosaltres creiem que val fer la sol·licitud per a què repercuteixi a
Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que
nosaltres estem d’acord amb la voluntat que expressa l’equip de govern, de demanar a
l’Ajuntament de Sant Cugat que tingui en compte Valldoreix, a l’hora de poder prioritzar de la
manera que ells creguin i considerin –ja que és una competència exclusiva de l’Ajuntament de
Sant Cugat- de prioritzar en el seu balanç d’actuacions Valldoreix, ja que és cert que els
ciutadans de Valldoreix com d’altres ciutadans del municipi paguen la factura a Sorea. El que
passa és que nosaltres, tal com s’ha plantejat –i ja ho varem dir clarament en la junta de
portaveus-, no ens agrada la forma i el fons de la forma, perquè nosaltres no podem exigir a un
Ajuntament que té la competència pròpia en la concessió de la distribució de l’aigua, que
aquells diners que en virtut de la competència que exerceix, ells decideix com gastar, el que no
li podem demanar és que els doni a l’EMD, perquè és un acte de prepotència gairebé
11

demanar això. Nosaltres entenem que el màxim que entenem que podem demanar a l’Alcalde
de Sant Cugat, és que en l’exercici de la competència que li és propi a l’ens local de Sant Cugat,
que ens tingui en compte. Els criteris que decideixin, són ells que els hauran de considerar. De
la mateixa manera que a l’EMD no ens agradaria que l’Ajuntament de Sant Cugat és fer
intromissió en les competències que són pròpies de l’EMD. Nosaltres entenem que si nosaltres
tinguéssim la competència en la qual haguéssim pogut fer una feina de descobrir o d’anar
rastrejant –que és el que ha fet en aquest cas l’Ajuntament de Sant Cugat, pel que ens han
explicat- una mala gestió, el que nosaltres intentaríem és aplicar aquesta despesa que hauríem
aconseguit, en aquells criteris o actuacions que ens semblin més importants. Això ens sembla
que és de sentit comú. Estem d’acord en demanar a l’Alcalde que tinguin en compte els
ciutadans de Valldoreix, en l’exercici de la seva competència, però no estem d’acord en què, es
pretengui que un ens local que te una competència pròpia li doni diners a l’EMD per exercir o
per fer una despesa que no prové d’una competència que li és pròpia. Per tant nosaltres ens
abstindrem.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta a la senyora Solé que vol aclarir quatre coses. Si resulta
que aquest import surt d’aquelles quantitats que han pagat de més cada un dels veïns de tot
el territori, no és de Sant Cugat ni de Valldoreix; és dels veïns. Si Sant Cugat decideix que farà
actuacions i ho repartirà en el territori, es podria considerar que de manera indirecte ho retorna
als veïns. Però la competència que te l’Ajuntament de Sant Cugat amb l’entitat metropolitana,
és de gestió, no te la competència del repartiment de l’escreix d’un rebut dels veïns del territori.
Perquè, potser els veïns del territori, que segurament no saben què ha passat, podrien dir: si
això representa 400 euros per família i com que hi ha crisi, doncs preferim que en ho retornin.
En qualsevol cas i per a què el veí vegi que hi ha una actitud de repartiment i que allò no es
paga en espècies, però si que es reparteix, doncs és lògic que es faci entre les dues
administracions. Estem en un estadi que va més enllà de les pròpies competències. L’EMD no
s’atreviria mai a demanar la gestió de l’aigua, no la volem tenir i no és competència de l’EMD.
Ara bé estem parlant del repartiment d’un escreix que han pagat tots els veïns de Valldoreix i
que s’ho vol quedar tot una sola administració per fer obres, doncs que també l’administració
de Valldoreix faci obres, i d’aquesta manera si que podem justificar on han anat a parar de
manera equitativa a tothom. En la primera proposta demanaven l’aportació corresponent en
relació al percentatge d’habitants. Vostès van suggerir que s’ampliés i que fos en relació a un
criteri conjunt, treballat per les dues administracions. I la seva proposta l’hem recollida per tant
el més important és veure si l’Ajuntament de Sant Cugat te aquesta sensibilitat i visió de
repartiment i reconeixement de l’existència d’una administració pública que també es dedica a
fer obres en els seus carrers i que de la mateixa manera que ells es queden els 15 milions,
Valldoreix es pugui quedar el percentatge que li pertoca per poder fer obra. Ho batallem i ho
treballem perquè no és fàcil trobar diners, estem fent feina i tenim coses molt importants per
fer. Hem de pagar el soterrament de les obres d’alta tensió i només falta convenir el
repartiment de les despeses. Val la pena, ho podríem finançar amb això, perquè res més
distribuït en tota la població que treure les línies alta tensió que afecta una via important de
connexió entre barris i ens afecta la futura plaça de la vila, i a aquesta si que hi anirà tothom.
No ni ha cap obra que realment tingui una repercussió tant directe, un a un, dels nostres
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veïns. Per tant esperem que hi hagi una bona recepció a la nostra proposta.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta a la senyora Turu que ells també
van intervenir en el redactat inicial, en la línia de suggerir que quan es demanés això a
l’Ajuntament, sense tenir en compte si era l’EMD la que havia de beneficiar-se d’uns diners que
són de l’Ajuntament de Sant Cugat en aquest cas, ho varem fer amb la idea de corregir perquè
fins i tot li deia a l’Ajuntament de Sant Cugat amb quin criteri els havia de repartir. És
surrealista que vostè que sempre defensa i ha fet bandera de la sobirania de Valldoreix en
aquelles competències que li són pròpies en relació a l’Ajuntament de Sant Cugat, que vostè
ara plantegi perquè a vostè li convé i li convé a l’EMD, perquè tots estem d’acord que aquests
diners li poden convenir als ciutadans de Valldoreix, però vostè va més enllà, vostè ja ha decidit
que això ho ha de gestionar l’EMD, que l’Ajuntament de Sant Cugat –que és qui exerceix
aquesta competència- no deu tenir la capacitat, o no deu tenir el criteri, o no deu tenir la
sensibilitat.... No, no, ho a de fer l’EMD! I nosaltres no som així. Nosaltres considerem, que en
tot cas, l’Ajuntament, en l’exercici de la seva competència, ens escoltarà –esperem-, demanantho correctament, s’asseguin amb nosaltres i puguem recolzar i proposar les nostres idees que
serveixin a l’hora per veure quines són les prioritats que podrien tenir en compte Valldoreix i
que això tingui un bon final. És tant increïble, tant inversemblant que vostè demani que aquests
diners se’ls doni a l’EMD, com que ara que teniu una subvenció per l’Escola de Música –que
també hi van nens de Sant Cugat-, doncs que l’Ajuntament de Sant Cugat li digués que
d’aquesta subvenció, una part li doni a l’Ajuntament per a què la gestioni. A veure cada un te
unes competències i en l’exercici d’aquelles, gestiona uns recursos. I en aquest cas vostè ha
d’acceptar que és Sant Cugat, i en aquest cas el que hem de fer és, amb tota la nostra
humilitat i voluntat de beneficiar als veïns de Valldoreix, és demanar que ens tinguin en
compte, oferir-nos com a grups polítics per fer aportacions que ells tinguin en compte a l’hora
de repartir els diners com ells considerin, perquè també volem que ens respectin a nosaltres en
l’exercici de les nostres competències pròpies. Jo diria que no és tant complicat entendre-ho.
VOTACIÓ.- S’aprova per 4 vots a favor del grup CPCV, 5 abstencions del grup CiU-Actuem.
EXPLICACIÓ DE VOT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que ho he fet així, però és
que ara m’acaben de comunicar una cosa que no sabia, espero que l’Ajuntament de Sant Cugat
respecti el que jo crec que és demanable, l’Ajuntament de Sant Cugat s’ha de fer a la idea que
hi ha una administració com ell, i si ell és una administració nosaltres també ho som, i
m’acaben de dir que l’Ajuntament de Sant Cugat ja ha utilitzat l’import d’aquest 15 milions per
tapar un forat en el seu pressupost de l’any 2009. Així ha eixugat el dèficit del seu pressupost.
Jo no sé si aquesta és la manera de revertir en el ciutadà que ha posat massa diners i que n’ha
posat masses. En qualsevol cas i que com no sabem les xifres, mantindrem la sol·licitud a
l’ajuntament i especialment fer una queixa perquè una cosa són les competències de les
administracions i l’altre cosa és la relació institucional entre administracions, i un tema tant
important que també afecta tot el territori i també els veïns de Valldoreix, hagués merescut
com a mínim una comunicació de l’Ajuntament de Sant Cugat explicant que s’havia produït
aquesta circumstància i que s’hauria pogut parlar. Espero que l’EMD pugui disposar
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d’aquest import i puguem pagar les obres importants per Valldoreix.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i li demana a la senyora Turu que parli amb
propietat, si us plau, que vostè no coneix la situació del pressupost de Sant Cugat, vostè no ha
estat en el ple on s’ha explicat si hi havia superàvit, quin endeutament tenia, si us plau, parli
amb propietat i rigor i, no faci observacions d’aquest tipus, si us plau.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta a la senyora Solé que ell
tampoc estava en el ple, però és una notícia pública i notòria perquè ha sortit a la premsa, i el
que si que m’han explicat persones que han assistit al ple és que ha servit per eixugar tot el
dèficit que tenia l’Ajuntament de Sant Cugat, quedant un escreix de 1.900 mil euros –si no
m’equivoco-. Comptablement s’han computat per avançat, han assentat els 15 milions euros en
el pressupost del 2009, malgrat hi ha un acord amb Sorea –que molt be ha dit la senyora
Presidenta- que formalment no hem tingut cap coneixement per part de l’ajuntament, els
pagament s’efectuen aproximadament 5 milions anualment. Però comptablement s’han assentat
els 15 milions en el pressupost de 2009. Perquè estava quasi en situació de fallida l’ajuntament
de Sant Cugat. A mi m’incumbeix totalment perquè se m’han gastat aquests diners,
legítimament és una competència de l’ajuntament però políticament aquesta actuació deixa
molt que desitjar, si ni tant sols haver-ho comentat ni consensuat. I no només amb l’EMD de
Valldoreix sinó que el senyor Recoder havia parlat d’un repartiment territorial i no se ben be
què en pensarà el veí de les Planes, de la Floresta, de Mirasol ara per ara. Aquest és el
problema.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que en l’argumentació que fa la
senyora Solé que sembla que tingui una base però si reflexionem més a fons es desmunta una
mica. Corresponen aquests diners a la competència de l’aigua que és en exclusiva de
l’Ajuntament de Sant Cugat, i no són de competència de l’aigua, sinó que es van pagar però
són abstractes i no corresponen a cap competència. Perquè eren per unes inversions que havia
de fer Sorea en unes instal·lacions i les escomeses i que no ha fet i per tant, els veïns han
pagat en proporció al rebut de l’aigua consumida per cada ciutadà, però que no corresponen a
la competència de l’aigua. Es lògic demanar que reverteixi d’alguna manera directa o indirecta
en els veïns, o segons decideixin els governs amb els sistemes participació adequats. Penso que
és una consideració que cal tenir en compte.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que ella no ha entrat en el detall i
ho ha dit d’una forma genèrica per no haver d’entrar a explicar tota aquesta qüestió perquè
estaríem moltes hores. A més, per altra banda, creia que estàvem aquí en aquest ple per parlar
dels temes de Valldoreix i resulta que està vostè i el senyor Alonso fent al·lusions al debat del
pressupost de l’Ajuntament de Sant Cugat. És surrealista, perdonin vostès però és surrealista.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta a la senyora Solé, que com quedem? Perquè quan li parla
de temes de Valldoreix, vostè sempre em recorda que l’Alcalde de Sant Cugat també ho és de
Valldoreix. Escolti tots estem igual de malgamats i per tant ens hem de fer a la idea
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i és impossible posar una barricada. Evidentment que reclamem les nostres competències, però
en aquest cas considerem que no estem discutint competències a Sant Cugat, estem discutint
que això hauria de revertir en tots els habitants del municipi, i si l’Ajuntament de Sant Cugat
s’ho queda, en tot cas que doni l’aportació a l’EMD de Valldoreix i escolti abans farà la consulta
als seus habitants per cobrar els 400 euros o en fer la inversió pel soterrament de les torres
d’alta tensió. Això ho faríem.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que potser primer hauria de
preguntar als ciutadans de Valldoreix si estan d’acord en que l’Ajuntament de Sant Cugat
transfereixi aquests diners a l’EMD. Si parlem de participació comencem per aquí també.
6. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE PRESIDÈNICA DE PRORROGAR EL
PERÍODE D’EXEMPCIÓ DELA TAXA DE L’APARCAMENT DE L’ESTACIÓ.
Pren la paraula la PRESIDENTA i dóna compte al Ple de la Junta de veïns de Valldoreix el Decret
de Presidència núm. 203/10, 17 de març d e 2010, el qual es transcriu a continuació:
“Vista l’Ordenança reguladora de zones d’estacionament limitat, aprovada pel Ple de la
Junta de Veïns de 12 de febrer de 2009, per la qual es crea una zona d’aparcament
restringit (àrea verda) a l’entorn de l’estació de FGC de Valldoreix.
Vist l’article 5è de l’Ordenança reguladora de la taxa d’estacionament limitat, aprovada
pel Ple de la Junta de Veïns de 12 de febrer de 2009, el qual estableix que estaran
exempts els subjectes passius de la present ordenança durant l’any 2009, període
considerat com a prova pilot i en tot cas en un període mínim de 8 mesos des de l’inici
del pla experimental.
Vist l’informe-proposta d’avaluació de la fase experimental de l’àrea verda elaborat pel
Cap d’urbanisme i mobilitat de 15 de febrer de 2010.
Atès que la fase experimental es va iniciar l’1 de juliol de 2009 i que el període mínim de
8 mesos va acabar el passat 28 de febrer.
Atesos els escrits adreçats al Regidor de Seguretat Ciutadana i Relacions Institucionals,
Sr. Xavier Martorell i Villalobos, de data 10-6-2009 i 1-7-2009, en els quals se sol·licita la
vigilància de l’àrea verda per part de la Policia Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès, així com l’escrit de resposta del Sr. Martorell de data 9-7-2009 denegant la
prestació d’aquest servei.
Atès l’escrit adreçat a l’Alcalde de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Sr. Lluís
Recoder i Miralles, sol·licitant la convocatòria de la Comissió Especial de seguiment del
servei de seguretat ciutadana prevista en l’apartat 2.1.2 del Conveni per a la distribució i
coordinació
de
l’exercici
de15competències entre el municipi de Sant Cugat

del Vallès i l’EMD de Valldoreix, signat en data 8-11-1995, per garantir el control de
vigilància de l’àrea verda.
Atès que la citada Comissió Especial va estar convocada per part de l’Alcalde de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès pel dia 22-9-2009 a les 18:30, i que aquesta no es
va arribar a celebrar per manca d’assistència del mateix Alcalde i del Cap de la Policia
Local, i que fins el moment no s’ha efectuat una nova convocatòria.
Atès que fins a dia d’avui la Policia Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del
que s’assigna a Valldoreix no ha exercit el control del compliment de les
d’aparcament restringit a l’entorn de l’estació de FGC que estableix l’article
l’Ordenança reguladora de la taxa d’estacionament limitat., i per tant no s’ha
prestar el servei plenament.

Vallès
zones
4t de
pogut

En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim Local en relació a l’article 83 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
règim Local de Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Ens Locals, RESOLC:
PRIMER.- PRORROGAR el període d’exempció a que fa referència l’article 5è de
l’Ordenança reguladora de la taxa d’estacionament limitat fins al 31 d’agost de 2010 o,
com a mínim, fins a la data que es pugui garantir el control del compliment de les zones
d’aparcament restringit.
SEGON.- DONAR COMPTE del present Decret al Ple de la Junta de Veïns.”
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que en el Ple del mes
de febrer de 2009 es va aprovar aquest nou sistema d’aparcament de zona verda per promoure
i ajudar a les persones de Valldoreix per aparcar el vehicle a l’Estació de Valldoreix quan
anessin a treballar. Aquesta proposta va caure i en va sortir una proposta del grup de CiU que
era igual que aquesta però feien extensius a tots els usuaris de Sant Cugat. En aquesta
proposta també, s’aprovava paral·lelament una ordenança fiscal que deia que a l’hora de tenir
el distintiu per l’aparcament per part dels usuaris, la gent havia de pagar una taxa de 20 euros
i també s’aprovava un temps de prova d’un any per fer la valoració dels resultats de la proposta
d’aparcament. Els resultats els hem obtingut perquè l’estudi és molt interessant, no se si es va
exposar en el Consell de la vila –que penso que és molt interessant- i a partir d’aquí veure què
ha representat incorporar tota la gent de Sant Cugat, quan jo entenc havia de ser de
proximitat. Des de l’EMD es va aprovar que el destinatari fos valldoreixenc amb tota la franja
que inclou els habitants que viuen entre estacions. El mes de febrer es va aprovar, si no
recordo malament el mes de març es va aprovar l’ordenança fiscal, varem començar a l’abril, i
el mes de maig o juny, em van arribar queixes de gent que estava aparcada i que tenia el
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distintiu, però que també hi havia gent aparcada sense distintiu i que no tenia multa. Em vaig
interessar a Sant Cugat pel tema, ja que tenen ells la competència de policia local, per
preguntar si hi havia algun problema i se’m va comunicar que tenien ordres de no controlar
l’aparcament verd de Valldoreix. Immediatament jo no volia involucrar ningú, però vaig
interpretar que és un clar obstacle a una proposta aprovada pel Ple de Valldoreix i que te la
intenció de no encarir l’aparcament d’aquella zona, amb zones blaves, etc. El motiu que ha
donat Sant Cugat és aquest: nosaltres tenim zones blaves i per tant això es concessiona, hi ha
unes màquines expenedores de tiquets i nosaltres ho fem així i no ho porta la Policia Local.
Valldoreix no vol zones blaves, no volem màquines expenedores de tiquets, i volem que sigui
tant poc costós com els 20 euros. Pel moment l’aparcament funciona, de les 400 places
ofertades n’hi ha més de 1000 de demanades i estem en una situació d’impàs. No podem
acomplir amb allò que varem aprovar, no podem cobrar els 20 euros per retirada del distintiu, i
això m’ha obligat a fer un decret dient que no podem fer aquest servei.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que
–com hem explicat abans- nosaltres en el ple del mes de 12 de febrer ja varem donar suport a
aquest pla experimental que es tractava de valorar quanta gent del municipi accedia a aquestes
places d’aparcament. A partir d’aquell moment hem tingut la informació amb l’estudi on queda
reflectit que hi ha unes 2.500 sol·licituds i queda clar que la zona creada com a zona verda, és
totalment obsoleta, no pot absorbir tota la demanda que hi ha, ni tant sols de la gent de
Valldoreix pròpiament. És un problema a nivell municipal i entenem que s’ha de buscar una
solució, encara que no es pot demanar a l’Ajuntament de Sant Cugat que assumeixi la
responsabilitat de multar quan ells a Sant Cugat la Policia Municipal no vigila les zones blaves,
ho fan uns vigilants de les empreses concessionades. Aquesta és una opció que Valldoreix
també pot optar, posar unes màquines i pagar. Si hi ha aquest problema, nosaltres creiem que
s’ha de negociar amb Sant Cugat, perquè afecta a tot el municipi, gent de Valldoreix i també els
de Sant Cugat que no podem discriminar a tal efecte, perquè nosaltres també som de Sant
Cugat. En el Ple del 12 de febrer ja varem manifestar que quin sentit tindria aquesta acció i que
Sant Cugat i Valldoreix no es posessin d’acord. El diàleg és la millor forma d’entendre’ns, fem
un pas darrera l’altre, i veiem què passa deixant a part valldoreixencs i santcugatencs. Quan
tinguem aquest estudi i el seu resultat veurem què es pot fer després –això paraules textuals
de l’acta del ple del 12 de febrer-. En aquesta línea us demanem que inicieu contactes amb
Sant Cugat per intentar de la mà buscar una solució, però tancar-se en banda dient que aquí
només hi ha d’anar els de Valldoreix –quan ni els de Valldoreix hi caben-. En aquesta línia
proposem que es faci un esforç i per intentar arribar un consens i buscar mesures alternatives
que potenciïn aquest aparcament. Fins i tot en l’estudi realitzat, es diu quantes persones
accedeixen que van en un sol cotxe, quantes persones van ocupant el vehicle, dues, tres, etc.
L’estudi està ben fet però no dona solucions ni a curt ni a llarg termini. No és el fet que el
vigilant posi més o menys multes sinó que la problemàtica és que està acotat. S’ha de buscar
una solució profunda però de consens.
Contesta la Presidenta i manifesta que vostè estarà d’acord amb mi, que si tenim 4 places i ens
en sobren 1000, i en tenim 1000 de Sant Cugat, doncs segurament a Valldoreix podríem
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aparcar una majoria. Per altra costat, no ens poden dir que no podem fer zones restringides
perquè de zones restringides també n’hi ha a Sant Cugat. Jo vaig anar a Sant Cugat a casa
d’una persona i vaig voler accedir al centre, i el centre estava restringit. I aquest aparcament
havia de ser un aparcament de proximitat, no l’aparcament de tot Sant Cugat. És evident que
Sant Cugat te moltes estacions de ferrocarril i que ha de buscar les seves solucions, i és evident
que Sant Cugat ha de resoldre els seus problemes de mobilitat que te 80 mil persones i 40 mil
vehicles amb el pàrquing de Valldoreix. L’EMD de Valldoreix el que fa és buscar solucions,
considerar que està enganxat amb Sant Cugat i que hi ha d’haver una franja de proximitat, dins
del concepte de proximitat però de cap de les maneres fer un aparcament verd per a tot el
municipi. Els altres ajuntaments quan fan aparcaments verds els destinen a tota una sèrie de
persones, gent concreta. Que Valldoreix no en te prou amb aquest aparcament verd si no
venen tots els de Sant Cugat, aniria molt millor, i no, no en tindríem prou; i és per això que
s’està treballant amb Tabasa per buscar solucions, s’està mirant de fer un aparcament soterrat
a sota l’estació de ferrocarrils i probablement, si les coses no es desmaneguen d’aquí a dos
anys hi haurà un aparcament soterrat a Valldoreix. Aquesta disposició ve d’una instrucció del
Departament de Política Territorial per a que Tabasa faci aparcaments a totes les estacions de
Sant Cugat. L’aparcament verd, si el mantenim sempre serà un aparcament que ens costarà
menys diners a tots els valldoreixencs. Per molts bons preus que ens faci Sant Cugat, dubto
que els interessi pagar una tarja combinada que els costi 10 o 12 euros, no els interessarà.
Però potser si agafar un aparcament verd que els costarà 20 euros l’any i farà el mateix servei.
Per tant treballem l’aparcament verd, treballem també altres possibilitats, però acumulem, no
reduïm i donem pes específic a l’aparcament verd de Valldoreix. I aprofito per dir-los que es
generen dubtes sobre el compliment del conveni competencial entre l’EMD de Valldoreix i
l’Ajuntament de Sant Cugat, subscrit l’any 95 i en l’econòmic pel qual es determina que es
donarà el servei de policia local a l’EMD de Valldoreix i en l’econòmic es determina que a canvi
es pagaran més de 500.000 euros l’any. Jo he demanat a l’alcalde Recoder d’establir un
protocol per saber quin és el servei que ens donen, perquè el que no pot ser és que ens vagin
matant a pessigades, i perdonin l’actitud planera, avui et deixo el policia i pot anar a posar
multes al CAP de Valldoreix, que també està destinat a un grup de població, allà si que hi pot
anar el policia però a l’aparcament verd no. A casa d’aquell senyor si i allà no. Això te un nom i
el que farem és una reclamació al Síndic, un tercer per a que hi posi pau, sentit comú i que ens
digui el que ens pertoca a cadascú. Feina tota la que faci falta perquè és un tema que ens
afecta molt a tots i per això m’he excedit en l’explicació.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta a la senyora Turu que a cada ple fa
esment del Conveni competencial entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix en
relació a la seguretat, i cada vegada vostè diu al mateix a les persones que estan en aquesta
sala i els enganya, i ara jo els ho tornaré a llegir –perquè ja s’ha fet en una altra ocasió-,
perquè com a mínim tinguin dues versions del que dona l’Ajuntament a l’EMD, o del que l’EMD
rep d’acord amb el conveni amb l’ajuntament. El senyor Martorell li va enviar a la presidenta de
l’EMD una carta en la qual li especificava la següent consideració. L’EMD assumeix i aporta pel
servei de seguretat 475.491 euros –any 2008-. El senyor Martorell li explica i després ens
notifica a nosaltres que feta la valoració de costos, sobre l’aportació en concepte de
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seguretat que la policia local efectua a Valldoreix, és de 684.694 euros –any 2008, incloent
recursos humans –que són actualment 8 agents distribuïts les 24 hores del dia i pels 365
dies/any-, en la part proporcional dels comandaments que li pertoquen i el personal auxiliar
administratiu que estan a Sant Cugat, més vehicles, equipament tècnic operatiu, instal·lacions i
totes les despeses necessàries pel manteniment del cos de la policia local. En aquest càlcul
però, no s’han inclòs els següents serveis: cavalcada de reis, festa major, col·legis electorals, 5
milles Valldoreix i altres activitats esportives, controls específics de seguretat ciutadana, altres
serveis esporàdics.. Per tant per no endarrerir el Ple, jo diria que potser el que hauríem de fer
és estar més satisfets perquè resulta que en sortim guanyant, i si no és així, assegui’s vostè
amb el regidor de seguretat ciutadana i posi arguments sobre la taula que d’alguna manera
expliquin i justifiquin el perquè vostè continua pensant que aquests 500 mil euros no són el que
vostè rep, perquè nosaltres això ho tenim aquí per escrit, i si vostè no s’ho creu, demostri-ho
perquè sinó fa mal a tothom i ens fa mal com EMD. Actualment el conveni ens beneficia a
nosaltres com a EMD i al final ens el reduiran, i no ens interessa. Per tant senyora Turu,
aprofitem allò que té de bo, i si realment vostè te arguments en contra d’aquesta carta,
exposi’ls per escrit perquè així nosaltres també entendrem millor la seva proposta i potser la
podrem ajudar, com a mínim en fer palès a l’Ajuntament de Sant Cugat que el que vostè diu és
cert. Ara per ara, l’únic argument que tenim és aquest, la resta només són paraules, i la
convido a no insistir en aquesta línia perquè ens quedem sempre en aquest punt i a que vostè
argumenti les seves opinions, i crec ens farà un bé a tots. Però compte que no sortim perdent
l’EMD de Valldoreix. Li demanaria que en aquest sentit fos molt prudent. L’altra cosa que volia
puntualitzar –i el senyor Puig ho ha dit molt bé-, estem totalment d’acord amb treballar amb
Tabasa, quan nosaltres estàvem en el govern ja varem estar parlant amb Tabasa per un
possible Park & ride, un possible pàrking soterrat dins del que havia de ser el concurs d’idees
de la centralitat de l’estació, perquè vostè recordarà havíem treballat de dues centralitats
unides per un eix vertebrador, i en aquest sentit l’aplaudim, l’animem, i te tot el nostre suport,
per descomptat. Amb el que no entrarem és en discriminar a la gent de Sant Cugat perquè
quan nosaltres demanem un pis de Promusa, la gent de Valldoreix pot optar a un pis de
Promusa, quan anem al Museu de Sant Cugat la gent de Valldoreix no paga com la resta de
gent de Sant Cugat, quan la resta de gent paga, i així li podria fer una llista molt llarga de totes
aquelles qüestions que la gent de Sant Cugat i l’Ajuntament de Sant Cugat en aquest cas dona
als ciutadans de Valldoreix. Per tant, en comptes d’entrar en conflicte entre dos ens locals i amb
els ciutadans d’aquest territori, crec que estaria molt be que deixessin de recrear-se en el
problema i que anéssim a buscar solucions, assegudes les dues administracions buscant
solucions i amb Tabasa que a més, sin no recordo malament, l’Alcalde de Sant Cugat és
conseller de Tabasa. Imagini si tenim elements a favor per aconseguir solucions que vagin en
benefici de tots. Jo li prego que la propera vegada en el ple ens expliqui quines gestions ha fet
amb Tabassa –per posar un exemple-, amb l’Ajuntament de Sant Cugat –per posar-ne un altre, perquè puguem avançar una mica perquè fa mesos que estem en aquest punt. Gràcies.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que amb Tabasa s’han tingut diferents reunions, i s’està
treballant unes propostes per anar avançant en aquest tema de l’aparcament de Valldoreix.
Però veuran que en aquestes cartes, el que no ens diu ningú, és per quin motiu el Policia de
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Sant Cugat te instruccions per multar en el carrer d’aquell senyor i de l’altre, i no te instruccions
de multar en l’aparcament verd de Valldoreix. Per tant no la te i com que realment jo considero
que és una qüestió d’incompliment, sobretot d’inconcreció, i no aconsegueixo que es concreti,
farem una cosa que és molt fàcil, que és buscar un tercer per a què faci la valoració. I si aquest
tercer em diu vostès estan equivocats, passarem a una altra cosa, i aquest tercer és el Síndic
de Greuges de Catalunya, amb el que ja hi he parlat i inicialment accepta la petició, per tant ja
hi deu veure alguna cosa. En tot cas ja en seguirem parlant i esperem trobar una solució
definitiva a aquest assumpte.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN, i manifesta que només vol afegir que en el
cas d’aquesta senyora que es queixava que en el carrer del Lli, l’havien multat, personalment
vaig veure la multa i la vaig informar que s’havia multat perquè havia aparcat damunt de la
vorera, perquè és una infracció. I el problema que te el carrer és que te unes voreres molt
grans i és un carrer molt petit, que no te sortida, i el que fan els veïns és aparcar damunt les
voreres. Si no els multen, tots els cotxes anirien a aparcar allà i no podrien entrar a casa seva.
El tema no està prou ben estudiat, però el problema ve per aquí.
7. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM.4/2010 DEL PRESSUPOST PRORROGAT
2008.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que ara venen dos punts que fan referència a dues
modificacions pressupostàries perquè ja saben vostès que treballem encara amb el pressupost
2008 prorrogat i manifesta que aquests dos punts queden retirats de l’ordre del dia, pendents
de fer una sèrie d’ajustaments i que es portaran a ple el més ràpidament possible.
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que vol informar que en un
d’aquests dos punt hi ha una obra que és el projecte de rehabilitació de la riera de Can Nonell,
que te una subvenció del FEDER de 143 mil euros i que si demorem introduir-la en el
pressupost, considero que perdrem la subvenció perquè no tindrem temps de justificar-la.
Feder és molt estricte en aquest sentit i a 30 de desembre de 2010, l’obra ha d’estar finalitzada
i pagada, sinó tot allò que no estigui pagat es perdrà. Vull informar al ple perquè ho tingueu en
compte a l’hora d’arribar a un acord i introduir aquesta partida en el pressupost, sinó hi ha el
perill de perdre la subvenció.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que en tenen coneixement d’aquesta urgència i que és un
punt que no fa ni deu dies varem rebre l’informe de l’ACA que era un dels tràmits pendents per
poder presentar-la a ple i que s’estudiarà a fons per veure quines són les repercusions.
Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ i pregunta quin és el termini
d’aquesta subvenció.
Contesta la Secretària-interventora i manifesta que es financia amb un crèdit que s’ha de
sol·licitar, s’ha d’aprovar el pressupost, s’ha d’aprovar la contractació, que te 26 dies que
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ha d’estar exposat al públic per a que els contractistes presentin pliques, s’obren les pliques al
cap de sis dies, hi ha 15 dies per fer l’aprovació definitiva, llavors els contractistes han d’aportar
els avals, 15 dies més per fer el contracte, i el termini d’execució de l’obra són 4 mesos. Hem
de tenir en compte que ve el mes d’agost, que hi poden haver endarreriments de l’obra, per
nevades, ventades, riuades, i altres imprevistos que poden endarrerir l’obra.
La Presidenta retira aquest punt de l’Ordre del Dia.
Atès que segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en relació a l’article 83 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, l’aprovació de la modificació del
pressupost és competència del Ple per majoria simple.
Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s’hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la
incoació de l’expedient de modificació de crèdit a través d’un suplement de crèdit, i el
finançament es pot realitzar a romanent de tresoreria, majors ingressos i a baixes per
transferència.
De conformitat amb l’article 177 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVACIÓ de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2010 del Pressupost
prorrogat 2008 amb càrrec a baixes per transferència.
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma:
PROPOSTA 3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS,PER CREDITS EXTRAORDINARIS NÚM 4/10
PRESSUPOST PRORROGAT 2008 EMD DE VALLDOREIX

CAP. 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS
19-533227.29
Neteja forestal
TOTAL CAP 2

Consignació
inicial i
modificació
4.600,00
4.600,00
Consignació
inicial i
modificació

CAP. 4 SUBVENCIONS CORRENTS
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Proposta
25.200,00
25.200,00

Proposta

Consignació
definitiva
29.800,00
29.800,00

Consignació
definitiva

06-334480.00
17-622480.08
05-452480.00
05-452480.05

Subvenció 25é aniversari Casal d'Avis

0,00

2.000,00

2.000,00

Subvenció associació comerciants 09-10

0,00

6.000,00

6.000,00

Trofeu Vila Valldoreix Club de tennis

0,00

4.000,00

4.000,00

8.344,00
8.344,00

6.656,00
18.656,00

15.000,00
27.000,00

Consignació
inicial i
modificació

Proposta

Consignació
definitiva

Adequació CEIP F.Clua (RAM)

0,00

33.913,00

33.913,00

Rehabilitació riera Can Nonell

0,00

281.356,98

281.356,98

Cuina nova escola bressol
TOTAL CAP 6

0,00
35.585,45
0,00 350.855,43

35.585,45
350.855,43

12.944,00 394.711,43

407.655,43

Subvenció i convenis Entitats esportives
TOTAL CAP 4

CAP.6 INVERSIONS REALS

PARTIDA
04-422620.14
07-511601.00
03-422601.00

Descripció partida

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

Aquestes despeses es financien amb els següents ingressos:

PROPOSTA 3 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CRÈDITS
EXTRAORDINARIS
NUM 4/10 PRESSUPOST PRORROGAT EMD DE VALLDOREIX 2008
MAJOR INGRESSOS

CAPITOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
CONCEPTE
Quotes urbanist. PEMU
361.00
BOBINES
TOTAL CAPITOL 3
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MAJOR INGRES
36.757,94
36.757,94

CAPITOL 7 SUBVENCIONS DE CAPITAL
CONCEPTE
Subvenció Generalitat
755.00
obres RAM F.Clua
Subvenció FEDER riera
755.04
Can Nonell
TOTAL CAPITOL 7
CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS
CONCEPTE
911.00
Crèdit Caixa DIBA
TOTAL CAPITOL 9

MAJOR INGRES
23.000,00
143.097,49
166.097,49

MAJOR INGRES
150.000,00
150.000,00

BAIXES PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
19-512-450.00
25-121-202.01
25-121-202.02

IMPORT BAIXA
Transferència Justicia
(CIRE)
Arrendament antiga seu
EMD
Lloguer mòduls mobils
TOTAL BAIXES
TOTAL
FINANÇAMENT

25.200,00
7.606,20
9.049,80
41.856,00
394.711,43

SEGON.- Exposar el públic aquest expedient durant el termini de 15 dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Provincia, els efectes de examen i reclamació
dels interessats. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició per
resoldre-les.

8.MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM.5/2010 DEL PRESSUPOST PRORROGAT
2008.
La Presidenta retira aquest punt de l’Ordre del Dia.
Atès que segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local, en relació a l’article 83 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya, l’aprovació de la modificació del
pressupost és competència del Ple per majoria simple.
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Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s’hagi de realitzar
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la
incoació de l’expedient de modificació de crèdit a través d’un suplement de crèdit, i el
finançament es pot realitzar a romanent de tresoreria, majors ingressos i a baixes per
transferència.
De conformitat amb l’article 177 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l'adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVACIÓ de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2010 del Pressupost
prorrogat 2008 amb càrrec a baixes per transferència.
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma:
PROPOSTA 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CREDITS EXTRAORDINARIS NÚM 5/10
PRESSUPOST PRORROGAT 2008 EMD DE VALLDOREIX

CAP. 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS
11-422220.00
Material dansa
TOTAL CAP 2

Consignació
inicial i
modificació

Proposta

0,00
0,00

6.053,00
6.053,00

Consignació
definitiva
6.053,00
6.053,00

CAP. 4 SUBVENCIONS CORRENTS

PARTIDA
12-451480.00
13-513470.01

Consignació
inicial i
modificació

Descripció partida
Subvenció Casal d'Avis

0,00

Concessió transport públic
TOTAL CAP 4

Proposta

Consignació
definitiva

5.600,00

5.600,00

458.000,00 166.765,95
458.000,00 172.365,95

624.765,95
630.365,95

CAP.6 INVERSIONS REALS

PARTIDA

Consignació
inicial i
modificació

Descripció partida
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Proposta

Consignació
definitiva

04-422601.09
03-422-601
08-511-601
25-121-625
25-121-625

Millores pedagògiques F.Clua
Mobiliari nova escola bressol
Urbanització c/Mariscota
Mobiliari arxiu EMD
Mobiliari Sala Plens
TOTAL CAP 6

0,00
33.000,00
0,00
35.000,00
0,00 200.337,79
0,00
32.715,00
0,00
5.336,00
0,00 306.388,79

33.000,00
35.000,00
200.337,79
32.715,00
5.336,00
306.388,79

CAP.7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
01-111-762 Extres obres Rbla Moss.J.Verdaguer
TOTAL CAP 7

0,00
0,00

69.498,70
69.498,70

69.498,70
69.498,70

CAP 9 PASSIUS FINANCERS
10-011913.00
Amortització préstec Inversions 2010
TOTAL CAP 9

0,00
0,00

34.725,47
34.725,47

34.725,47
34.725,47

TOTAL SUPLEMENT DE CRÈDITS

458.000,00 589.031,91 1.047.031,91

Aquestes despeses es financien amb els següents ingressos:
PROPOSTA 1 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS
NUM 5/10 PRESSUPOST PRORROGAT EMD DE VALLDOREIX 2008
MAJOR INGRESSOS
CAPITOL 3 TAXES I ALTRES INGRESSOS
CONCEPTE
360.00
CCEE Urb. c/Mariscota
TOTAL CAPITOL 3

MAJOR INGRES
160.270,23
160.270,23

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CONCEPTE
454.00
Subvenció DIBA material dansa
TOTAL CAPITOL 4

MAJOR INGRES
3.000,00
3.000,00

CAPITOL 7 SUBVENCIONS DE CAPITAL
CONCEPTE
750.00
Subvenció amortització préstec

MAJOR INGRES
34.725,47
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TOTAL CAPITOL 7
CAPITOL 9 PASIUS FINANCERS
913.00
Crèdit Caixa Catalunya
TOTAL CAPITOL 9

34.725,47

215.617,26
215.617,26

BAIXES PARTIDES DE DESPESES
PARTIDA
01-111-100.00
20-313-480.00
02-463-480.02
23-451-226.07
18-463-226.90
08-511-460.00
26-442-203.00
25-121-202.02

Retribució Junta de Veïns
Subvencions i convenis Entitats
Socials
Subvencions i convenis altres
Festa Major
Espais mitjans de comunicació
Conveni DIBA estudi vialitat
Rènting maquinaria i vehicles
brigada
Lloguer mòduls mobils
TOTAL BAIXES
TOTAL FINANÇAMENT

IMPORT BAIXA
60.000,00
3.000,00
3.000,00
20.000,00
16.690,00
42.000,00
22.893,75
7.835,20
175.418,95
589.031,91

SEGON.- Exposar el públic aquest expedient durant el termini de 15 dies hàbils, mitjançant un
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Provincia, els efectes de examen i reclamació
dels interessats. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple
disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició per
resoldre-les.

9. MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE.
No es presenta cap moció ni proposta.
10. ACCIÓ DE GOVERN.

Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ, i manifesta que es va fer una reunió del
Consell de la Vila –a la que jo no vaig poder assistir-, en la que es va fer una presentació per
part de la nostra Tècnica de Medi Ambient, de la segona part de l’estudi la memòria
mediambiental del poble, i la següent fase seria l’inici d’un procés de participació
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ciutadana d’acció de sostenibilitat local, que serien els punts de l’Agenda 21. Feta l’anàlisis i la
diagnosis i detectats els punts més febles, en aquest procés de participació ciutadana, s’hauria
d’establir quin és el programa que fem per millorar els indicadors que decidim, que són
necessaris millorar en un pla d’acció i en una durada determinada. Aquest és un procés de
participació obert a tothom i que esperem sigui realment comptar amb la més gran participació
possible i del qual s’informarà de manera més oficial. També volia parlar de l’episodi que varem
patir amb la nevada del passat 8 de març. Després de l’acció de neteja per la ventada del 24 de
gener passat, i que havíem aconseguit fer una acció de neteja sobretot en la trama perimetral
de trànsit entre la zona urbana boscosa, perímetre nord-oest i sud de Valldoreix, reforçat amb
el conveni fet amb CIRE que havia permès després de fer aquesta acció més contundent,
d’eliminació de restes de la ventada, consolidar les franges de protecció contra incendis i
malauradament ara hem tingut l’episodi de la nevada. Aquest ha significat que segons les
estimacions dels tècnics del Parc de Collserola, si amb les ventades van caure en l’àmbit
territorial del Parc de Collserola uns 90.000 arbres –Valldoreix uns 20.000-, diuen que ara són
uns 60.000 arbres, dels quals encara no tenim feta una estimació i considerem que si fem una
proporcionalitat, serien uns 10.000 arbres. El dia de la nevada es va constituir un gabinet de
crisis des de Sant Cugat, al qual varem estar convidats i varem enviar un representant, amb
unes col·laboracions mínimes, però amb el que encara tenim pendent d’establir un protocol
d’actuació entre administracions. Tant de la Comissió de Seguretat com de Protecció Civil, no
estan del tot delimitades amb claredat. També és veritat que ho hem pogut solucionar amb la
participació amb membres de l’oposició que es van oferir a col·laborar amb nosaltres en tot
moment, perquè vaig recollir l’oferiment perquè el dia 8 per la tarda hi va haver molts
problemes de mobilitat i nosaltres dins de les nostres possibilitats varem constituir un petit
gabinet de crisis a nivell de la pròpia EMD, és cert que el dia 9 per sort el sol va desfer gran
part de la neu acumulada, penso que s’ha fet una gestió correcte atenent primer les necessitats
especials, evacuació del CEIP Jaume Ferran i Clua, gent atrapada a l’Estació de Ferrocarrils fins
el pavelló habilitat per a passar la nit en cas necessari, etc. Altra informació que hauria de dir és
que a data d’avui els costos que ha representat la nevada és de 30.000 euros, són costos que
s’eixamplaran, obrirem partida pressupostària específica per poder acollir-nos a totes les ajudes
que donin les administracions, avui ha sortit publicat el Decret de la Generalitat, però també
dir-los que serà més difícil aconseguir qualsevol ajut perquè hi ha una certa predisposició per la
zona de Girona que ha estat més afectada, a part de la nevada pel tall de subministrament
elèctric. Estem treballant en aquest tema i és una situació menys catastròfica que els efectes de
la ventada, des del punt de vista urbana o periurbana justament per la feina feta també menys
catastròfica per la ventada, però en contra tots els camins que havíem netejat i l’afectació és
diferent perquè ara és més difícil de gestionar i més dispersos que la ventada. Tornem a tenir
un repte per intentar arribar a l’estiu amb la màxima minimització de la càrrega de foc i
esperem trobar els recursos suficients per poder-ho fer.
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11. Precs i preguntes.
Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ i pregunta que la modificació del
pressupost número 2 i 3, però fa referència a una subvenció de la Diputació de Barcelona per
reparar el passeig Esparver. Volia saber quan pretenen utilitzar aquests diners per fer-ho.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que ara no ho te present de quant és la subvenció, que sap
que es farà amb immediatesa. Que ja li donaran la informació per part dels tècnics.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que vol fer un prec a la Presidenta i
que és el següent: quan varem parlar amb els veïns i parlo d’aquest mandat –segur que vostè hi
va parlar abans i no ho poso en dubte-, però quan nosaltres estàvem a l’equip de govern i varem
parlar amb els veïns de la Colònia Montserrat que tiraríem endavant un instrument de
planejament que els permetés resoldre molts dels problemes que tenen, ens varem comprometre
a que quan tinguéssim un document els hi donaríem, explicant-los per a que poguessin ells
mateixos amb calma contrastar-lo i per estar convençuts que aquell instrument sigui el més
adient per arreglar els seus problemes. Vostè va demanar a l’Ajuntament de Sant Cugat que
aprovés un avanç d’aprovació inicial del document que va elaborar l’equip redactor d’arquitectes,
de proposta modificació de pla general. Nosaltres li varem dir que a banda d’una proposta que
contempli una participació ciutadana reglada, i això tècnica i jurídicament és molt obvi, nosaltres
li varem dir que abans de tot, i el primer que s’havia de fer, era sobretot informar els veïns, els
representants dels veïns i no sols amb una reunió informativa sinó donant-los aquest document
inicial per a que estiguin tranquils, perquè en aquest document hi ha dipositat moltes
expectatives i que si no les satisfà plenament, tindrem problemes l’EMD. Jo li prego, i sap quines
eren les nostres consideracions en relació a aquest tema, varem demanar també que es
valoressin les compensacions, es fes una estimació de la parcel·lació i li vaig demanar, si us plau,
que fes arribar als representants dels veïns aquest document, i li prego avui en aquest ple, que
ho faci, perquè segur que no hi haurà cap problema i que tots plegats treballarem per a que la
Colònia tingui una solució a nivell de planejament de molts tipus i que ara seria molt llarg
d’explicar. Li prego si us plau que faci arribar aquest document als representants dels veïns. El
nostre grup ho considera essencial. Se que a vostè també li preocupa la Colònia, no ho dubto, i li
prego que faci arribar a la Colònia aquest document.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que fa molt temps que està treballant amb els veïns de la
Colònia Montserrat, potser vostè no ho sap, però nosaltres seguim els consells dels tècnics i dels
juristes per intentar seguir els procediments legals adequats i que són els que després no poden
portar problemes. Amb els veïns ens hem reunit diverses vegades –i són una comissió que va
sortir de la reunió amb els veïns de la Colònia Montserrat-, amb l’equip redactor i hem anat
treballant fins arribar a tenir acabada la proposta. Amb ells se’ls va ensenyar tota la
documentació, se’ls va donar un cd amb la documentació, tot d’acord amb el que ens diuen els
nostres tècnics que aquest avanç te un tràmit reglat i com que l’EMD de Valldoreix no és
competent per aprovar figures urbanístiques, ho trasllada a l’Ajuntament de Sant Cugat i després
de diferents reunions, semblava que les postures eren les mateixes. Vaig enviar una
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carta a la senyora Conesa per dir-li que m’estranyava perquè havíem quedat que el mes de gener
o febrer passarien a ple l’aprovació de l’avanç, i va ser llavors quan vaig veure que hi havia altres
coses que no eren les que havíem parlat. Van contestar que era ella qui havia de decidir quan es
passaven les coses a ple i quan no, jo vaig enviar una carta amable dient que no pretenia ofendre
a ningú sinó que el que m’impulsava era el meu interès de quan es passaria a ple. Així és,
senyora Solé com a portaveu del grup de CiU a l’EMD, ens va dir que va demanar tota una sèrie
de coses a afegir al procediment establert que va ser fer un càlcul aproximatiu de les CCEE, i
aquestes propostes es van passar als tècnics i van desaconsellar allò que es proposava, perquè
donar un excés d’informació abans d’aprovar el document és desaconsellable, perquè donar una
sèrie de dades desvirtuava tot el procés de comunicació i de participació per part dels veïns
afectats, i que ja es contemplava en el procediment establert, i ja no sols els tècnics de Valldoreix
sinó també els de Sant Cugat hi coincideixen. Finalment la senyora Conesa va contestar el perquè
no passava el tràmit plenari, i era perquè no acceptaven que s’hagués aprovat l’informe aprovat
per un Decret de la Presidenta de l’EMD. Els juristes de l’EMD va coincidir en dir que l’Ajuntament
de Sant Cugat no te potestat per decidir i dir-li a l’EMD de Valldoreix quins són els seus òrgans
d’aprovació perquè això ho diu la llei. Tot anava be i a última hora això es desmanega i si volen
en el proper ple en parlem. Com hem instat el Síndic de Greuges de Catalunya pel tema de la
policia local amb el pàrking de zona verda, hi afegirem potser també aquestes últimes
repeticions, en el que l’Ajuntament de Sant Cugat ens diu quin són els òrgans aprovatoris
d’aquest consistori, quan l’EMD de Valldoreix no te cap dependència de l’Ajuntament de Sant
Cugat i aquest no te cap atribució al respecte, sinó que és la llei. A base d’anar marejant la
perdiu, endarrerim el projecte quan ja possiblement estaria en exposició pública i els veïns ja
tindrien tota la informació que necessiten. Després de l’experiència que hem tingut amb Bobines,
que els veïns van tenir informació del que haurien de pagar abans de l’aprovació definitiva, i quan
el projecte va pujar més, i els imports no corresponien, els veïns es van enfadar moltíssim.
D’aquest tema n’hem après i no relliscarem amb la mateixa pedra. De tot aquest tema s’està
actuant seguint les indicacions dels nostres tècnics i juristes i penso que s’estan fent les coses
ben fetes per part de l’EMD.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que s’hauria d’assessorar be, perquè
s’estan fent les coses malament, tal i com està aquest document. La gent de la Colònia
Montserrat te dret a saber el que hauran de pagar, hi tenen dret. Vostè a viscut el que ha passat
a Bobines i n’estic segura que no hi ha hagut cap tipus de mala fe, però a Bobines es va quedar
amb una xifra i després a la gent se li en va dir una altra de diferent i el que ha generat això és
un degoteig impressionant de pleits i recursos, que no sabem com en sortirà més ben parada o
no l’EMD. Jo no se si els assessors que te, són bon o dolents, però el que li puc assegurar és que
l’estimació econòmica que hi ha en aquell projecte no és correcte, hi falten coses. I si vostè vol
evitar que els veïns de la Colònia Montserrat el dia que això tiri endavant, tinguin un dalt a baix,
perquè no puguin assumir ni una quota de 12.000 euros i li surt que n’ha de pagar 28.000 o
30.000 euros, tindrem un greu problema. Però el problema el tindran sobretot els veïns de la
Colònia. Perquè el urbanisme és per a les persones i en primera instancia nosaltres ens hem de
preocupar que allò que estem fent en planejament els beneficiï. Per tant no em barregi vostè tots
els procediments jurídics i tècnics que van afegits en relació a una proposta d’avanç
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d’aprovació inicial, amb una altra aspecte que no te res a veure amb tècnics i juristes que és la
voluntat política, i el meu prec va en aquest sentit. Vostè, te o no te voluntat política, que abans
que això s’aprovi –perquè una vegada s’aprova un avanç d’aprovació inicial els terminis corren, i
hi ha suspensió de llicències i moltes altres coses- i el meu prec anava en aquest sentit, senyora
Presidenta. Si vostè te voluntat política que els veïns de la Colònia Montserrat estiguin tranquils
abans de començar a aprovar res i que els terminis corrin, de que les coses es facin be, no veig
quin problema te en donar-los el document. Vostè diu que ha parlat amb ells, i jo li puc assegurar
–truqui vostè al representants dels veïns- que aquest document no el tenen i a més a més estan
preocupats, i nosaltres li oferim tot el suport per poder resoldre una proposta que estigui ben
feta, els costos ben definits i estimats, i que els veïns puguin dir que també se senten ben
representats amb aquell document, perquè en definitiva tots els que estem aquí treballem –en
aquest cas- pels veïns de la Colònia. I aquest és el nostre prec i si vostè ho vol barrejar amb
informes dels tècnics de com és la participació ciutadana una vegada s’aprova un avanç
d’aprovació inicial en un ple, és que no ha entès res! Perquè jo estic parlant de voluntat política,
d’informar els veïns de la Colònia Montserrat d’un instrument de planejament que s’està fent, que
s’ha fet, i que segur l’equip redactor podrà millorar, a més a més en definitiva del que es tracta
és que els veïns puguin resoldre els problemes i sàpiguen el que els costarà tot això, i és la seva
gran preocupació. I és aquesta la nostra demanda que se satisfaci aquesta pregunta i això només
es pot fer fent l’estimació de costos i afegint tots els elements que serveixin per a que aquest
projecte estigui ben fet, i vostè hauria d’estar encantada de poder fer tots aquests passos,
independentment de Sant Cugat, aquesta és una qüestió que queda aquí entre nosaltres. El meu
prec, reitero, és que es reuneixi amb ells, doni aquest document i que sobretot a nivell tècnic
facin els deures de fer be les estimacions econòmiques.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que si que es tornarà a reunir amb els veïns de la Colònia
Montserrat, i els explicaré portant els meus tècnics, que l’administració s’ha de moure dins d’un
marc legal i que la voluntat política sempre hi és mentre no s’agredeixi aquest marc legal. I els
informes tècnics i jurídics respecte a això no són favorables a tot això que demana. I vostè va
estar parlant amb el tècnic per explicar-li quina era la seva proposta, i no hi ha res que m’hagués
agradat més que el tècnic em digués que la seva proposta era interessant, però no ho va dir. I
per tant ..
Interromp la senyora ÀNGELS SOLE I GILI i manifesta que està escrit senyora Turu, està escrit....
Continua la PRESIDENTA i manifesta que no ho va dir, que no està escrit i que no s’arriscarà –
vistes les circumstàncies i la seva experiència- a fer res que no sigui allò que tingui una relació
directe amb els procediments i la legalitat. Pensi que si no ho haguessin endarrerit, hores d’ara
estaria en exposició pública, i també haguéssim fet una cosa més important que és que va sortir
una convocatòria de subvencions adreçades a les urbanitzacions d’aquest tipus per poder minvar
el cost que representa als veïns aquestes obres i que d’entrada ja no entrem en terminis pels
motius que ja he explicat i ho haurem de tornar a intentar l’any que ve. L’administració és
tremendament dinàmica, val la pena si no hi ha elements que són molt clars a l’hora d’interferir
en els procediments, és millor deixar tirar endavant els procediments i ara ja tindríem una
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aprovació damunt la taula, tots vostès amb xifres damunt la taula, i en una fase d’al·legacions on
cadascú pogués dir la seva, i l’EMD de Valldoreix intentant convèncer la Generalitat per
incorporar-la en les sol·licituds de subvencions. No és tant important el que costarà sinó el que és
important és que pot fer l’administració per a què els costos siguin els menys possibles aprofitant
subvencions de la Generalitat. També hem d’esperar que la Generalitat resolgui també les
al·legacions presentades al Parc de Collserola, per tant aquest és un altre element que està
damunt la taula. Parlarem amb els veïns i anirem treballant fins que estigui tot resolt.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la
sessió a les 22.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.

31

