ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL 14 DE JULIOL DE DOS MIL ONZE.
A Valldoreix, el dia catorze de juliol de dos mil onze, a la seu de l’Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix, i presidint l’illustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP PUIG I BELMAN, es
reuneixen a les 20.00 hores els Vocals següents: senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS –GRUP CiUACTUEM- senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-ACTUEM-, senyor XAVIER GAVALDÀ I
CARBONELL –GRUP CiU-ACTUEM-, senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM-,
senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –
GRUP CiU-ACTUEM-, senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ –CPCV-, senyor JOSÉ MARÍA CANALS I
ÁLVAREZ –GRUP PP-, 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 DE CONSTITUCIÓ CELEBRAT EL 11 DE
JUNY DE 2011 I PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL 28 DE JUNY DE 2011.
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple extraordinari de
constitució de l’EMD de data de 11 de juny de 2011, i esborrany de l’acta del ple extraordinari de 28 de
juny de 2011, 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 extraordinari de data 11 de juny de 2011 i esborrany de
l’acta del ple extraordinari de data 28 de juny de 2011.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ, i sollicita al
President de fer votacions separades dels esborranys de les actes perquè ell no va ser present a l’últim ple,
i no pot donar fe d’un acte on no va ser present.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que la votació es farà per separat.
VOTACIÓ SESSIÓ PLENÀRIA 11 DE JUNY DE 2011: queda aprovat per unanimitat.
VOTACIÓ SESSIÓ PLENÀRIA 28 DE JUNY DE 2011: queda aprovat per 7 vots a favor i 2 abstencions,
de la senyora Laura Baldoví i senyor José Mª Canals que no varen assistir al ple.
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 6.000
EUROS
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que segons l’article 25 de les bases del
pressupost any 2010, s’estableix que es donarà compte al Ple dels Decrets de contractes la quantia dels
quals sigui superior a 6.000.-euros.
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S’informa que durant el període del 14 de juny fins 30 de juny de 2011, no s’ha fet cap contractació superior a
6.000 euros.

3. DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL PRIMER I SEGON TRIMESTRE DEL PRESSUPOST
MUNICIPAL ANY 2011.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que 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 2011, es dóna
informació al Ple de l’execució del 1er i 2on trimestre de l’any 2011.
EXPLILCACIÓ DEL PUNT.- En el pressupost d’ingressos i fins el 7 de juliol de 2011, s’han reconegut els
drets en un 64,41% del pressupost. I hem ingressat el 52,89 % del pressupostat. Del pressupost inicial
veiem que hi ha hagut moltes modificacions, degudes a totes les operacions que s’han fet per a la
eliminació de les torres d’alta tensió. La situació de les despeses també veiem que pel que fa a les
obligacions estem en un 43% del pressupostat, estem per sota del 50 i portem mig any, i creiem que a
finals d’any s’anirà compensant per la urbanització de carrers o les torres d’alta tensió. És a dir que a final
d’any es gastarà més que no pas al principi.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ i manifesta que
agraeix de la informació del Xavier i exposa que de les dades facilitades pensa que és una primera
aproximació de la situació pressupostària de l’EMD, però pensem que no reflexa encara la veritable
situació de l’EMD i més endavant es veurà que es proposa regularitzar unes despeses que venen de l’any
2009 i 2010. Això no és per dir que no s’han fet bé les coses, sinó per dir que s’està millorant. Estic
convençut que el mes d’octubre tindrem una foto molt més exacta de quina és la situació econòmica i
financera de l’EMD i això permetrà una millor gestió per tot l’equip de govern i els beneficiaris finals seran
tots els veïns de Valldoreix. Conjuntament amb aquest pla d’execució del trimestre també ens agradaria
que, en la mesura que puguin, ens fessin arribar una documentació que tenim demanada, sabem que van
molt collats de temps i que hi ha moltes coses per fer, però encoratjar que continuïn en aquesta línia
oberta que és manifest que tenen i que és d’agrair.
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que és cert, que li han de fer arribar una
documentació que ens ha demanat, que aquest primer mes estem situant-nos, i estem d’acord en afirmar
que al tercer trimestre tot estarà molt més clar a nivell pressupostari.
4. RATIFICAR EL DECRET 359/2011 DE LA PRESIDENTA PE QUAL ES VA RESOLDRE
INTERPOSAR REQUERIMENT PREVI CONTRA LA RESOLUCIÓ GAP/1005/2011, DE 15
D’ABRIL, RELATIVA A LA DELIMITACIÓ ENTRE ELS MUNICIPIS DEL PAPIOL I DE SANT
CUGAT DEL VALLÈS, DAVANT DE LA CONSELLERA DE GOVERNACIÓ DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA.
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa que en data 20 de maig de 2011, per Decret
de Presidència núm. 359/2011, es va resoldre per motius d’urgència, interposar requeriment previ contra la
resolució de la Generalitat de Catalunya, relativa a la delimitació entres els municipis del Papiol i de Sant
Cugat del Vallès.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del2següent ACORD:

RATIFICAR el següent Decret 359/2011 de la Presidenta de l’EMD de Valldoreix:
“Vist que la Resolució GAP/1005/2011, de 15 d’abril, relativa a la delimitació entre els municipis del Papiol i
de Sant Cugat del Vallès, publicada en el DOGC de data 28 d’abril de 2011, la qual ha acordat deixar dins
del terme municipal del Papiol l’Ermita de la Salut.
Vist el següent informe emès pel tècnic de l’EMD, Sr. Juan José Cortés García:
Els antecedents històrics
El terme de Valldoreix i el de l’antic municipi de Canals
L’actual terme de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix correspon a la totalitat del
terme de l’antic municipi de Canals i a una part del terme de la parròquia de Sant Cebrià de
Valldoreix. En el que respecta als límits territorials entre l’actual Valldoreix i El Papiol
corresponen, en la seva totalitat, als límits territorials existents des de l’edat mitjana, com a
mínim des del segle XII, entre el terme del castell de Canals i el terme del castell d’El Papiol que
donaran lloc, a la baixa edat mitjana (ss. XIV-XV) als termes i jurisdiccions civils i municipals. El
terme de Canals va ser, fins a la seva incorporació al terme de Sant Cugat del Vallès, part de la
comarca del Baix Llobregat.1
L’antic terme municipal de Canals estava dividit parroquialment en dues parròquies, la de Santa
Eulàlia de Madrona i la de Sant Cebrià de Valldoreix. En aquesta zona el límits civils no encaixen
amb els límits parroquials, situació que a vegades porten a confusions.
La descripció més acurada que trobem del terme de Canals és la que es conserva a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó i data del segle XVI:

“De la parte de oriente, partiendo frente de una piedra redonda y alta que está allí como fita del
término, la cual piedra está en las tierras de Can Pascual y de allí va sierra arriba hasta la bassa
de Mayor del Pedró de Dalt, y de la balsa enfrente va por un camino arriba hasta la plana de
Valldoreix y de allí enfrente por el camino Real que va a Barcelona hasta el coll de l’alsina que
está en vistas del Mas Solanes y de aquí frente va hasta la riera de Vallvidrera y todo dicho coll
es del término de Canals.
A Mediodía linda con la riera de Vallvidrera y de allí frente va hasta la sierra de Can Coll y de allí
va y se junta con la Serrallonga y de aquí, sierra adentro, hasta el término del Papiol hasta una
sierra del bosc de’n Busquets de Papiol.
A poniente linda y va hasta lo alto de la sierra que pasa por encima de Can Busquets
de Madrona hasta la iglesia de San Pedro de Madrona y siguiendo la sierra de San
Pedro, frente el Puig Madrona, remonta hasta allí el término de Canals y de allí por
una sierra que va por una viña de’n Solanet y hasta la viña joven de Casanoves y de aquí va por
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CODINA, Jaume; MORAN, Josep i RENOM, Mercè: El Llobregat el 1789. Respostes al qüestionari de Francisco de Zamora. Curial
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Edicions. Montserrat, 1992, pp. 86-89.

la sierra de Puig Pons hasta el Molí de la Pedritxa y la Riera dels Bessons y dicho molino de la
Pedritxa es del término de Canals.
Por la parte de Tramontana va hasta las casas de los Bessons y por un torrente arriba hasta la
pujada d’en Pascual cerca de la casa de los Masseguer dels Bessons, después vuelve a la
antedicha piedra alta y grande que está por fita de término y que es donde empieza. Dicha
piedra está en las posesiones d’en Pascual.”2
D’aquesta descripció, no tenim cap document cartogràfic contemporani, però del segle XIX sí
que es conserven dues cartografies on apareixen els límits territorials de Canals i els
parroquials, una de 18473 i l’altra de l’any 18584. Aquests dos documents cartogràfics situen els
límits territorials del terme de Canals, així com els edificis existents. En tots dos documents
l’ermita de La Salut apareix dibuixada sobre la carena i sobre la línea de la “Rodalia del terme
de Canals” (1847) o sobre la carena només (1858).

Fig. 1. Detall del mapa del 1847 on apareix l’ermita de La Salut dibuixada sobre la carena i
sobre el terme de Canals (actual Valldoreix).
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Fig. 2. Detall del mapa de 1858 on apareix l’ermita de La Salut sobre la carena i sobre el límit
del terme de Canals (actual Valldoreix)

El terme parroquial de Madrona
A l’alta edat mitjana l’actual ermita de la Salut era coneguda com a Santa Eulàlia de Madrona.
Madrona era el terme que aplegava la població dispersa situada al voltant del Puig de Madrona.
El terme de Madrona el tenim documentat des de l’any 1013.5 L’església de Santa Eulàlia va ser
edificada en els segles IX-X i transformada i ampliada al segle XI. L’emplaçament està sobre la
carena, en el punt de partió d’aigües i dels termes dels castells d’El Papiol i de Canals.

L’element aglutinador de les comunitats de la zona a l’alta edat mitjana eren les esglésies, tant a
nivell comunitari com assembleari, aquestes esglésies eren producte de la llarga tradició cristiana a
la zona i s’havien difós al marge de les institucions eclesiàstiques. Algunes d’aquestes esglésies és
molt possible que ja existissin, com a capelles, en època visigòtica. Les advocacions Cebrià
(Aqualonga), Eulàlia (Madrona) i Llorenç (Fontcalçada) eren pròpies d’aquesta època.
L’església de Santa Eulàlia de Madrona la tenim documentada com a parròquia des del 1043, “de
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meridie in parrochia de Madrona”6, tot i que l’anàlisi arquitectònica de l’edifici i l’advocació la farien
més antiga. Santa Eulàlia de Madrona (La Salut) era el centre parroquial d’una part del terme de
Canals, tot i l’existència de l’església castral de Sant Martí de Buscarons i del terme del Papiol. El
seu emplaçament i el de la casa del capellà, ja no és al pla, vora els camins o els cursos dels rius,
com en època baix-imperial i visigoda, ara l’emplaçament idoni és a la muntanya7.
L’aparició del terme parroquial de Madrona (1043) és anterior a l’aparició dels topònims i dels
termes dels castells de Papiol (1115) i de Canals (1160). Fins i tot la primera menció de Papiol,
de l’any 996 és la d’un lloc dins el terme de Madrona, “in comitatus Barchinona, in terminus
Madrona locus dicuit Papiolo”8 i no la d’un terme o castell.
L’any 1115 el comte Ramon Berenguer III i la comtessa Dolça realitzaren una convinença amb
els germans Arnau Pere i Bernat Pere sobre el castell del Papiol “castro quo uocant Papiol et
honore ipsius castri”.9
El lloc de Canals és conegut des de finals del segle X. La primera menció del Castell de Canals10
és de l’any 1160, en el jurament de fidelitat que Bertran de Canals fa al comte de Barcelona,
Ramon Berenguer IV, rebent el “domo vel fortitudine de Canals”11. L’any 1174 és esmentat com
a “turrem de Canalibus”12, els anys 1219, 1234 i 1249 s’esmenta el “domus de Canalibus”13. Uns
anys més tard, l’any 1234 es parla del terme de Canals14. Al segle XIII, el 1243 el rei Jaume I
concedí la jurisdicció del castell i de la villa de Canals i la quadra de la Vall de Lors a Adelaida de
Canals15.
Al voltant del castell d’El Papiol va anar creixent la població. Durant el segle XIII l’evolució del
poder nobiliari i el desenvolupament social i econòmic van afavorir la concentració en un nucli
de poblament, superant l’anterior població dispersa. Així l’any 1315, el rector Jaume de
Campdelme i el senyor del castell, Galceran de Papiol demanaren al rei Jaume II que concedís
la llicència per a construir una nova església al nucli de població prop del castell perquè
l’església de Santa Eulàlia de Madrona era molt apartada per a la majoria dels feligresos.16
Amb la construcció d’aquesta nova església al nucli d’El Papiol, es trasllada l’advocació de Santa
Eulàlia a aquesta església que es dirà Santa Eulàlia del Papiol. L’antiga església de Madrona
rebrà a partir d’aquest moment l’advocació de Sant Pere de Madrona. Un cas similar, però uns
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segles abans, es produeix amb el trasllat de la parròquia de Sant Cebrià d’Aqualonga a Sant
Cebrià de Valldoreix.17
Sant Pere de Madrona i la Salut, una ermita de Papiol i Canals (Valldoreix)
De la gestió de l’església de la Salut sempre ha estat a càrrec de vilatans de les dues
poblacions. Així el 1656, en una visita parroquial el bisbe ordenà als obrers de la parròquia que
reparessin la volta de l’ermita de Sant Pere, que amenaçava enfonsar-se.
En el mateix llibre de visites de la parròquia de Santa Eulàlia d’El Papiol es troben disposicions
referents a com s’havia de configurar els administradors de la capella de Sant Pere de
Madrona. Els administradors eren dos: un representant del poble d’El Papiol i l’altre de les
masies de Madrona, es a dir de les masies de Canals parroquians de Santa Eulàlia d’El Papiol.
“que de aqui al devant sien dos los administradors a la capella de St. Pere de

Madrona. Lo hu de la sagrera del Papiol y lo altre de Madrona com era acostumat
antigament, així será més ben administradas y asso se observa inviolablement en
pena de excomunió y nunc pro tunc”.18
Des de la creació de l’Entitat Local Menor (actual EMD) de Valldoreix el 1958, l’alcalde pedani de
Valldoreix, Ramón Escayola i Vilaró intentà la restauració del temple de la Salut. “Nuestro

Alcalde Pedáneo don Ramón Escayola, hace muchos años que viene batallando para
conseguir que el servicio de conservación de museos de la Excma. Diputación
Provincial de Barcelona tome a su cargo la restauración y cuidado de nuestra Ermita.
Muchas han sido las gestiones que se han tenido que efectuar.... Pero todo en este mundo
tiene su fin, y hace poco tiempo el arquitecto señor Pallás, Jefe de los Servicios antes dichos, en
compañía de nuestro convecino y funcionario también de la Diputación, señor Estorch, en unión
de don Ramón Escayola estuvieron visitando la Ermita....... Visto el valor del monumento, la
Excelentisima Diputación lo ha tomado a su cargo y se han iniciado ya las labores de
restauración, que se efectúan, bajo la inmediata dirección del señor Pallás, por el
maestro albañil de esta localidad don Mansueto Guixá. Existe el propósito de derruir la
actual vivienda del ermitaño....”19
El rector d’El Papiol mossèn Magí Vidal i Feiner, va dirigir el 22 de febrer de 1962 un escrit al
bisbe Gregorio Modrego, exposant que la Diputació Provincial estava disposada a portar a terme
la restauració de l’ermita, sota la direcció de l’arquitecte senyor Camil Pallàs i Arissa.20 El bisbe
va autoritzar l’obra en un document datat el 26 de juliol de 1962. La primera intervenció consistí
en l’enderrocament del corral que estava adossat a la paret de ponent. La restauració integral
de l’edifici no es produí però fins el bienni 1971-1972, tot i que les obres duraren fins el juny
de 1974.21
La dilatació en el temps entre el permís, les primeres obres i les darreres de 1972 es van
produir per trobar una habitatge pels ermitans. “Recordo com per tal de fer realitat el propòsit

d’enderrocar la casa dels ermitans i construir-ne una altra, ens vam reunir, no recordo en quina
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data a casa Montmany unes quantes persones, d’entre les quals recordo el Sr. Lluís Gassó, el
Sr. Cortés, el Sr. Coll, el Sr. Escayola havia mort el 25 de novembre de 1964. Hi assistí també el
Rvd. Sr. Ecònom de Papiol i un altre Sr. De Papiol i un servidor. Vam pujar tots junts pel camí ja
arranjat, al turó de l’ermita, vam cercar, amb l’ajut de tots, les fites que delimitaven els terrenys
de l’ermita i vam comprovar que eren amplament suficients per bastir-hi i ben lluny de l’ermita,
un nou estatge pels ermitans... Aixecar una nova casa ja aleshores era una cosa molt costosa...
ho van resoldre oferint als ermitans un pis a baix el poble. Solució que tothom va considerar
molt ben trobada”. 22
Un document gràfic, indicatiu de la doble territorialitat de l’ermita és aquest banderí de la
dècada dels anys seixanta del segle XX.

Fig. 3. Banderí “Record de Ntra. Sra. de LA SALUT, Valldoreix-Papiol”. Anys 60 segle XX.
Collecció particular.

Els nous límits parroquials de Sant Cebrià de Valldoreix i de Santa Eulàlia d’El Papiol
La intenció del mapa de 1858 era la de fer una proposta de reordenació de la parròquia de
Valldoreix23, enumerant les cases que devien formar-la. El text explicatiu del mapa deia el
següent:
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“La parroquia de Valldorex habría de formarse de todas las 19 casas de Canals, con
22 casas mas de la misma parroquia, y 6 casas mas, a saber dos de Vallvidrera, y cuatro de San
Cugat las quales van señaladas todas seys con esta + y quedaria Valldorex con 47 casas,
agregando 7 casas a Rubi.
Las 19 casas de Canals señaladas con letras son
A. Casa Momany, B. Masové, C. Casa Barba, D. caseta de Maymó, E. Moli de Calopa,
F. Casa Jardí, G. Masrotx, H. Casa Llunell, I. Casa Bort, J. Casa Badal, K. Casa Tomás, L. casa
Fayol, M. casa Bartalot, N. casa Juan Juliá, O. casa Guix, P. casa Balasch, Q. Casa Pujol, R. casa
Cusó, S. casa Julià. Total...19 casas
Las 22 casas de Valldorex señaladas con numeros son
Casa Busquets, 2. Casa Burrull, 3. Casa Boba, 4. Casa Fló, 5.Casa Virallonga, 6. Casa llobet, 7.
Casa Trabal, 8. La Rectoria, 9. Casa Cadena, 10.11. y 12. Casas de Brou, 13. Casa Majó, 14.
Casa Ravella, 15. Caseta Castañé, 16. Casa Castañé, 17.18.19. y 20. Las quatre casas de la
Guinardera, 21. Mas Janer, 22. Casa Ubach. Total 22 casas sin contar las 7 casas agregadas a
Rubi.
Las dos casas de Vallvidrera señaladas con una cruz son casa Cortés y casa Casas.
Las quatro casas de San Cugat señaladas con esta + son casa Mora y casa Gatxet muy
cercanas ala Rectoria de Valldoreix y casa Cavasa y casa de Amatllé que estan situadas dentro
de la misma parroquia de Valldorex con la advertencia que si alguna vez la cruz de la parroquia
de San Cugat ha de ir a dichas casas tiene que pasar prescisamente por dentro del terreno de
Valldorex, todo lo que hasta el dia ha sido por una extranisima mala consuetut etc, etc...
Termino y Parroquia de Rubi
Agregandole siete casas de la parroquia de Valdorex como arriba se demuestra. 1º. Caseta de
S. Joan, 2º casa S. Joan, 3ª torre de la llebra, 4º fabrica de Alsamora, 5º Vallhonrat, 6º moli de
la Noguera y 7º Alsamora
Año 1858”
L’any 1867 i recollint la demanda del 1858, les masies de Can Monmany i Can Barba de
Madrona van passar de la parròquia de Santa Eulàlia d’El Papiol a la de Sant Cebrià de
Valldoreix24.

La Salut, un lloc de trobada de Valldoreix.
Històricament, des del 1717, moment el que el bisbe de Barcelona canvia l’advocació del temple
pel de La Salut, el segon diumenge de setembre el parroquians d’El Papiol pujaven a l’ermita.
Entre els parroquians estaven les famílies de les masies de Can Monmany, Can Barba, Can
Casanovas i el Molí de Can Calopa, tots ells del terme civil de Canals. És a dir les famílies

24

9 1966, p. 7
Frederic Martí, Notes històriques del Papiol. Ed. Bayer, Barcelona,

d’aquestes cases eren de Canals civilment i de la parròquia de Santa Eulàlia d’El Papiol
religiosament.
Durant la Guerra Civil (1936-1939), l’ermita es convertí en un corral. Els senyors Campi, Miralles
i Mercader de Valldoreix prometeren l’any 1938 que si sortien amb vida de la guerra promourien
pujar-hi cada any. D’aquesta manera sorgí l’aplec de la Salut de Valldoreix per la festivitat de la
Mare de Déu del Pilar.
La celebració de l’aplec de Valldoreix ha comptat amb el suport de tota la societat civil i de les
institucions valldoreixenques. L’Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix en un primer
moment, l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix més tard i un gran nombre d’entitats
valldoreixenques organitzen i participen activament en la programació de diferents activitats al
llarg de l’Aplec de la Salut. Els darrers anys l’aplec s’ha caracteritzat per una gran vitalitat i
participació de tota la ciutadania, les entitats valldoreixenques i les colles de carrers i barris que
participen en el tradicional concurs de paelles.
Des de l’any 1939 l’Aplec de la Salut celebrat per la ciutadania de Valldoreix ha anat en un
constant creixement, convertint-se l’aplec en una de les festes més populars i tradicionals de les
que se celebren a Valldoreix. L’any 2004 participaren de forma extraordinària unes 1500
persones.

Fig. 4 Fotografia de l’Aplec de la Salut del 12 d’octubre de 1948.
Conclusions
L’Ermita de la Salut és l’antiga parròquia de Santa Eulàlia de Madrona que donava servei als
pobles d’El Papiol i a part de Canals (avui Valldoreix).
Que el 1415 la parròquia es trasllada a la vila de Papiol, passant l’antiga església a l’advocació
de Sant Pere de Madrona.
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La descripció del terme de Canals inclou en el seu límit, al segle XVI, Sant Pere de Madrona,
antiga Santa Eulàlia.
Els documents cartogràfics més antics conservats, datats al segle XIX, incorpora sobre la línea
de terme l’església de la Salut.
El municipi de Canals s’incorporà el 1848 al municipi de Sant Cugat del Vallès, incorporant tot
el seu terme.
L’ermita de la Salut està ubicada sobre la partió dels termes municipals d’El Papiol i Sant Cugat
del Vallès.
Els parroquians del Papiol que pertanyien al municipi de Canals (avui Valldoreix) participaven de
la conservació de La Salut.
El visitador parroquial de 1663 obligà al rector del Papiol a que respectés l’antic costum de que
els vilatans de Madrona tinguessin un administrador a l’església de Sant Pere de Madrona.
Que des del 1939 el ciutadans de Valldoreix celebren un aplec el dia 12 d’octubre, festivitat de
la Mare de Déu del Pilar.
Que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, des de la seva creació l’any 1958, ha
tingut cura de la restauració de l’edifici i de la conservació dels camins d’accés situats al seu
terme.

Vist que l’article 21.1 k) de la llei de bases de règim local, així com l’article 53.1 k) de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, estableixen que en cas d’urgència, l’alcalde té competència en l’exercici d’accions
judicials i administratives i en defensa de l’ajuntament en les matèries de competència del Ple, en aquest
supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que se celebri per a la seva ratificació.
Atès que l’article 83 de la llei municipal i de règim local de Catalunya, estableix que correspon al president o
presidenta de l’EMD, administrar-ne els seus interessos i les altres atribucions que corresponen a l’alcalde o
alcaldessa, d’acord amb la legislació de règim local.
En virtud de la competència que m’atorga l’article 21.1 k) de la llei de bases de règim local en relació amb
l’article 83 de la llei municipal i de règim local de Catalunya, RESOLC:
Primer.- FORMULAR REQUERIMENT PREVI davant de la Consellera de Governació i Relacions
Institucionals de la Generalitat de Catalunya, contra la resolució GAP/1005/2011, de 15 d’abril, relativa a la
delimitació entre els municipis del Papiol i de Sant Cugat del Vallès, en base a l’informe del tècnic de l’EMD.
Segon.- DEMANAR a la Consellera de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya,
que inclogui l’Ermita de la Salut dins del terme municipal de Sant Cugat del Vallès, segons plànol que
s’adjunta com a annex.
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Tercer.- RATIFICAR aquest acord en el proper Ple ordinari que se celebri.
Quart.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès”.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

5.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 8/2011
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL, i exposa 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 amb romanent de tresoreria.
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.- De conformitat amb l’article 177 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, es proposa l’aprovació de l’expedient de
modificació de crèdit núm.7/2011 del pressupost 2011 a través d’un suplement de crèdit amb càrrec el
romanent de tresoreria.
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma:

MODIF.DE CRÈDITS, SUPLEMENT DE CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS N 8/11
PRESSUPOST 2011 EMD DE VALLDOREIX
CAP 1 DESPESES DE PERSONAL

GENERACIÓ DE CRÈDITS PER BAIXES PARTIDES
Partida
04-321-130.00
04-321-160.00

Descripció partida
Retribució laboral F.Clua
Quotes laboral F.Clua

Consignació
inicial
0,00
0,00

Modificació
crèdits
14.225,02
4.919,41

Consignació
definitiva
14.225,02
4.919,41

10.995,14
221.687,37

7.659,75
5.654,55

18.654,89
227.341,92

SUPLEMENT DE CRÈDITS PER BAIXES PARTIDES
23-334-131.00
03-321-131.00

Retribució eventuals Casal Cultura
Retribució eventuals Escola Bressol
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26-155-131.03
23-334-160.05
03-321-160.03

Retribució eventuals Brigada
Quotes seg.soc. Casal Cultura
Quotes seg.soc. Escola Bressol

TOTAL CAPITOL 1

151.777,91
24.846,82
148.757,51
768.015,95

1.854,02
2.438,24
1.727,52
38.478,51

153.631,93
27.285,06
150.485,03
806.494,46

20.000,00
20.000,00

2.801’00
2.801’00

22.801,00
22.801,00

96.015,95
96.015,95

148.656,52
148.656,52

244.672,47
244.672,47

450.000,00
202.000,00
652.000,00

64.795,00
9.827,36
74.622,36

514.795,00
211.827,36
726.622,36

0,00
0,00

2.400,21
2.400,21

2.400,21
2.400,21

1.536.031,90

266.958’60

1.802.990,50

CAP 2 DESPESES i SERVEIS CORRENTS

SUPLEMENTS
19-172-227.06

Activitats i contractes medi ambient

TOTAL CAPITOL 2
CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS

SUPLEMENTS
00-943-462.00

Transferència Aj. Sant Cugat

TOTAL CAPITOL 4
CAP 6 INVERSIONS REALS

SUPLEMENTS
08-151-609.00
09-165-609.00

Puosc construcció ponts
Puosc enllumenat públic

TOTAL CAPITOL 6
CAP 8 ACTIUS FINANCERS

CRÈDITS EXTRAORDINARIS
02-920-831.00

Bestretes de conveni al personal

TOTAL CAPITOL 8
TOTAL SUPLEMENT CRÈDITS
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FINANÇAMENT EXP MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/11
BAIXES CRÈDITS, INCORPORACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA

BAIXES
CAPITOL 1 DESPESES DE PERSONAL
Partida
04-321-120.09
04-321-121.03
02-920-160.01
02-920-131.00
02-920-160.00

Descripció partida
Retribució bàsica F.Clua
Retibució complementària F.Clua
Quotes funcionaris
Retirib.laborals eventuals S.Grals
Quotes seguretat social S.Grals
TOTAL CAPÍTOL 1

Import Baixa
5.855,32
8.369,70
4.919,41
18.700,00
634,08
38.478’51

MAJOR INGRÈS
CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS
831.00

Devolució bestretes del personal

2.400,21

INCORPORACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA
Romanent parcial de tresoreria

226.079’88

870.02
TOTAL CAPÍTOL 8

228.480’09

TOTAL

266.958,60

SEGON.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 15 dies mitjançant edicte insert en el BOP els efectes
de examen i reclamació dels interessats. En el cas que durant el termini d’exposició no es presenti cap
al.legació, l’expedient quedarà definitivament aprovat.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL, i exposa que aquesta
modificació pressupostària, és per modificar el capítol 1 de personal, per diferents baixes de maternitat que
representa uns 38 mil euros de despesa; el capítol 2, les activitats mediambientals representen una baixa de
2.800 euros; i el capítol 4, el més important, és el de les liquidacions amb l’Ajuntament de Sant Cugat del
Vallès. L’any 2009 va haver-hi un error de 96 mil euros que es van deixar de computar i que ara hem
d’abonar. L’any 2010 s’ha liquidat la quantitat de 148 mil euros, cosa que en total són 244 mil euros. El capítol
6, que són inversions reals, on està el projecte de construcció dels ponts i de l’enllumenat públic que en un
inici estava aprovat per valor de 650 mil euros, encara que una vegada redactat del tot el projecte suposa 726
mil euros, en un increment de 74 mil euros, dels quals nosaltres creiem –i el senyor Ribera ens ho podria
confirmar-, aquests projectes normalment s’adjudiquen a la baixa i esperem que d’aquesta manera es podrà
compensar. També, hi ha un conveni de bestretes amb un treballador de l’EMD que suposa un 2000 euros, i
en total és un increment de 266.000 euros. D’aquests, els que corresponen al capítol 1, es
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compensa amb baixes del mateix capítol, la bestreta de personal també es recupera i la resta que són 226 mil
euros, es compensen amb el romanent de tresoreria que disposem.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que votarà
favorablement el punt, són modificacions pressupostàries que de fet ja estaven previstes amb anterioritat, i
encara que volia aclarir un comentari que ha fet el senyor Canals en una anterior intervenció dient que en el
tercer trimestre es veurà més clar el pressupost, i demana si hi ha alguna part fosca hores d’ara. El que estem
presentant és l’estat normal que fins a data d’avui s’havia presentat amb la mateixa claredat.
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ i manifesta que és així, que el pressupost és clar, que en un mes no hi
ha hagut molt temps per posar-se al dia i que més endavant ja tindran el pressupost controlat per donar una
explicació més clara de com està el pressupost de l’EMD.
VOTACIÓ.- Aprovat per unanimitat dels membres del Consistori.

6.- APROVACIÓ DEL CALENDARI OFICIAL DE LES FESTES LOCALS DE VALLDOREIX ANY 2012
Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i exposa que l’Ordre EMO/80/2011, 27 d’abril, del
Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any
2012 a Catalunya.
Atès que l’article 2 regula que s’han de fixar a més, dues festes locals a proposta dels ajuntaments.
Atès que tradicionalment les festes locals de Valldoreix són els dies 3 de març –Sant Medí- i el 16 de setembre
–Sant Cebrià-,
Atès que durant l’any 2012
diumenge.

el dia 3 de març s’escau en dissabte, i el dia 16 de setembre s’escau en

Es proposa a la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Valldoreix els dies 3 de març i 29 de juny, com a festes locals
per a l’any 2012.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Conseller d’Empresa i Ocupació, a l'Ajuntament de Sant Cugat i al
departament de personal de l’EMD de Valldoreix, a les Escoles i els comerciants de Valldoreix.
TERCER.- DONAR publicitat del present acord en el Tauló d’anuncis de l’EMD de Valldoreix i a la web.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que no vol
que es creï el precedent de la coincidència amb la festa local de Sant Cugat del Vallès.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del consistori.
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7.- APROVAR L’INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN L’ÀMBIT DE LA
RESERVA DE VALLDOREIX
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que atès l’acord del Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, de
data 21 de març de 2011, pel qual es va aprovar inicialment el Projecte de Modificació puntual del Pla General
Metropolità a l’àmbit de l’edifici de la Reserva de Valldoreix de promoció pública municipal, d’acord amb el
projecte elaborat a l’efecte per part dels serveis tècnics de l’EMD de Valldoreix, que incorpora aquells
documents complementaris relatius a: sostenibilitat ambiental, estudi d’avaluació de la mobilitat generada,
estudi de sotenibilitat econòmica i demés que conformen la documentació pròpia i necessària de l’instrument
de planejament.
Atès que l’apartat 2.4 de l’esmentat acord estableix que cal incloure en la documentació del Pla la següent
determinació:

2.4 L’aprovació per majoria qualificada d’aquesta Modificació del Pla General per part de l’òrgan col.legiat de
l’EMD de Valldoreix.
Atès el següent informe favorable emès pel cap de territori i mobilitat de l’EMD de Valldoreix de data 30 de
juny de 2011:

Antecedents
Per Decret de Presidència núm. 95/11 de 17 de febrer de 2011, s’informà favorablement la
Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de l’edifici de La Reserva, situat a la rambla
Mossèn Jacint Verdaguer, 41-51, de Valldoreix, redactat pels serveis tècnics de l’EMD. El projecte es
trameté a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès per tal d’iniciar la tramitació corresponent.
En data 21 de març de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acordà aprovar
inicialment la Modificació puntual del PGM a l’àmbit de l’edifici de La Reserva de Valldoreix.
En data 31 de maig de 2011, l’Ajuntament tramet a l’EMD escrit adjuntant dit acord de Ple i
interessant la complementació dels punts assenyalats en l’acord 2n i la participació de l’EMD d’acord
amb el punt 3r.
Per tot això, es proposa adjuntar a la documentació en tràmit els següents:
ANNEXES
1. Certificat de titularitat, domini i càrregues de la parcella objecte de la Modificació del Pla General
Metropolità, lliurat pel Registre de la propietat núm. 2 de Sant Cugat del Vallès.
La parcella que conforma la totalitat de l’àmbit de la Modificació puntual del PGM en tràmit està
16

inscrita en el Registre de la propietat de Sant Cugat del Vallès, en el tom 1543, llibre 5, foli 85, finca
46321.
Adjunt al present informe, s’acompanya el certificat expedit per dit Registre en data 22 de juny de
2011.
2. Identitat de totes les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre les finques
afectades, ja siguin públiques o privades, durant els cinc anys anteriors a l’inici del procediment de
modificació, i els títols en virtut dels quals han adquirit els terrenys, d’acord amb el que determina
l’art. 99.1.a) del Decret 1/2010 de 3 d’agost.
D’acord amb el certificat del Registre de la propietat de Sant Cugat del Vallès de data 22 de juny de
2011, les persones propietàries o titulars d’altres drets reals sobre la finca afectada durant els cinc
anys anteriors a l’inici del procediment de modificació, en data 21 de març de 2011, són les
següents:
- CENTROS DE EQUIPAMIENTO ZONA OESTE, S.A., amb CIF núm. A28100915, per
COMPRAVENDA autoritzada pel Notari de Barcelona José-Javier Cuevas Castaño, de data 7-102008, segons l’inscripció 4ª de data 20-11-2008, a l’entitat BEI BARCELONA, S.A.
- BEI BARCELONA, S.A., amb CIF núm. A59066530, per DRET DE TEMPTEIG a favor d’aquesta
societat durant el termini d’un any natural a comptar de l’atorgament de l’escriptura de
compravenda autoritzada pel Notari de Barcelona José-Javier Cuevas Castaño, de data 7-102008, segons l’inscripció 4ª de data 20-11-2008.
- BANCO SANTANDER, S.A., amb CIF núm. A39000013, per NOVACIÓ I AMPLIACIÓ
D’HIPOTECA sobre aquesta finca, en garantia de tres milions d’euros, segons consta en
l’inscripció 3ª de data 25-4-2008.
- BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO, S.A., amb CIF núm. A39000013, per HIPOTECA
sobre aquesta finca en garantia de dos milions dos-cents mil euros, segons consta en l’inscripció
2ª de data 14-3-2007.
- BEI BARCELONA, S.A., amb CIF núm. A59066530, adquirí la finca 46321 per segregació de la
finca 46319, també propietat de la mateixa entitat, segons inscripció 1ª de data 3-9-2002.
3. Justificació de la cessió del 20% d’aprofitament urbanístic per l’equivalent del seu valor econòmic,
d’acord amb el que determina l’art. 43.2.3) del Decret 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei d’urbanisme, havent d’aportar informe de valoració acreditatiu que el canvi d’ús
comporta increment de valor al preexistent en el mercat i per tant hi concorre el supòsit de l’art. 99.3
de la Llei d’urbanisme.
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L’article 99.3 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, text refós de la Llei d’Urbanisme, estableix que:
3. Si les modificacions d’instruments de planejament general a què fa referència l’apartat 1 es
refereixen a sectors o a polígons d’actuació urbanística subjectes a la cessió de sòl amb
aprofitament han d’establir, amb caràcter general, el percentatge de cessió del 15% d’acord
amb els articles 43.1 i 45.1.a. Aquest percentatge es pot incrementar fins al 20%, de manera
proporcionada i justificada, si el valor de les parcelles resultants de la modificació, un cop
descomptades les càrregues urbanístiques imputades, és sensiblement superior al valor mitjà de
la resta de sòls de l’entorn de la mateixa categoria que la proposada. L’òrgan competent per a
l’aprovació definitiva ha de valorar l’adequació del percentatge de cessió de sòl amb
aprofitament establert i determinar-ne la modificació, dins dels límits esmentats, tant si el
considera desproporcionat com si considera que no comporta una participació adequada de la
comunitat en les plusvàlues generades. L’import obtingut de l’alienació del sòl de cessió amb
aprofitament, en la part que correspon a l’excés del percentatge respecte el 10%, pot ésser
destinat, totalment o parcialment, a pagar el cost d’obtenció i execució de sistemes urbanístics
no imputables a cap àmbit d’actuació urbanística.
En el cas de la present Modificació puntual del PGM, i segons es justifica en el document A3. Informe
de sostenibilitat econòmica, s’ha estimat un valor del sòl (segons mètode residual estàtic) de 996,95
€/m2. Partint d’aquest valor unitari, i d’una edificabilitat màxima de 2.667,75 m2 de sostre, el valor
de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit és de 2.659.613,36 €. D’altra banda, les càrregues
urbanístiques imputades són nulles, atès que la finca es troba en un sòl urbà consolidat
completament urbanitzat.
Els sòls de l’entorn estan qualificats d’equipament, zona verda i zona d’habitatge unifamiliar aïllat
(clau 20a/10), amb un coeficient d’edificabilitat de 0,75 m2st/m2s. Pel que fa a l’ús d’habitatge
unifamiliar, l’edifici actual presenta una forta restricció a la demanda en el mercat immobiliari pel fet
de disposar d’una edificabilitat de 2.667,75 m2, totalment desproporcionada per a un sòl habitatge, i
sense possibilitat de dividir la parcella degut a la inclusió de l’edifici existent en el Catàleg de
patrimoni arquitectònic del municipi. Pel que fa a l’ús terciari (oficines), en aquesta zona s’admeten
fins a un màxim del 25% de la superfície de sostre edificable en cada parcella, que en aquesta
concreta suposaria un màxim de 666,93 m2.
Per a calcular el valor de la resta de sòls de l’entorn de la mateixa categoria que la proposada,
partirem d’una parcella qualificada de 20a/10 de superfície gran, entre 800 i 1.200 m2. Segons
recent estudi de mercat de març de 2011, el valor mig d’aquestes parcelles, és de 538 €/m2,
equivalent a 717,33 €/m2 de sostre.
Per tot això, l’increment d’aprofitament urbanístic que suposa la present Modificació del PGM per
poder incrementar l’ús terciari, que és el viable econòmicament en aquesta parcella donades les
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seves especials característiques, suposa un increment del valor de l’aprofitament urbanístic de
713,33 €/m2st a 996,95 €/m2st (+39,7%)
Atès l’increment d’aprofitament urbanístic resultant de la Modificació puntual del PGM proposada és
sensiblement superior al valor mitjà de la resta de sòls de l’entorn de la mateixa categoria, es
considera justificat incrementar proporcionalment la cessió de sòl amb aprofitament fins al màxim del
20% permès legalment, d’acord amb allò que estableix l’art. 99.3 del Decret 1/2010.
D’altra banda, la present Modificació puntual del PGM preveu una ordenació urbanística en una
parcella única i indivisible, per la qual cosa es dóna el supòsit establert en l’art. 43.3 del Decret
1/2010, que estableix que la cessió de sòl corresponent al percentatge de l’aprofitament mig pot
ésser substituïda pel seu equivalent en altres terrenys fora del sector o del polígon, o per l’equivalent
del seu valor econòmic. En qualsevol cas, l’equivalent s’ha de destinar a conservar o ampliar el
patrimoni públic de sòl.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
INFORMAR favorablement el projecte de Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de
l’edifici de la Reserva de Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ, i
manifesta que en la explicació del punt no queda clar qui es queda la cessió del 20% d’aprofitament
urbanístic, si Valldoreix o Sant Cugat. Està ben clar el destí d’aquest 20% quin ha de ser? Però a qui
li pertany.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que no ho sap del cert, que és un projecte que ja va ser aprovat abans
d’entrar el nou consistori i que ho ha de preguntar.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que de fet el Decret estava aprovat amb
anterioritat, que votarà favorablement. Una de les qüestions que es valorava favorablement a part del permís
d’obres i de la reordenació d’aquesta peça, que a més és una peça indivisible, era aquest 20% de
reaprofitament de la peça que és per Valldoreix i en cap cas per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, segons
jo tinc entès.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del consistori.

8.- APROVAR L’INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM PER A LA REGULACIÓ DE
L’ÚS RECREATIU

Pren la paraula el PRESIDENT i proposa al Ple de la Junta de Veïns la ratificació del Decret de
Presidència núm 410/11, de data 20 de juny de 2011:
“Vist que per acord de l’Ajuntament Ple de Sant19Cugat del Vallès de data 21 de març de 2011 es

va aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual de les NNUU del Pla General Metropolità per
a la regulació de l’ús recreatiu.
Atès que se’ns notifica en data 08 de juny de 2011, als efectes d’interessar de forma fefaent la
participació i conformitat en el document tècnic i administratiu, podent formular allegacions en el
termini d’un mes següent al de la notificació de l’acord.
Atès l’informe emès pel Cap de urbanisme i mobilitat d’aquesta EMD de data 31 de maig de 2011 i
número 119/11 que es transcriu literalment:
“Antecedents:
En data 21 de març de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acordà aprovar
inicialment la Modificació puntual de les NNUU del PGM per a la regulació de l’ús recreatiu.
Actualment el document es troba en tràmit d’informació pública, havent estat acordada la suspensió
de llicències per a les activitats regulades en dita modificació en tot el territori municipal.
Objecte:
L’objecte de la modificació puntual és regular la futura implantació d’activitats de caràcter recreatiu
al municipi, entre les quals s’inclou les de caràcter sexual. En aquest sentit s’estableixen unes
distàncies mínimes entre elles i respecte altres usos que cal protegir, com són el d’habitatge o
l’educatiu, entre altres.
Així mateix el document preveu el desenvolupament posterior de la normativa mitjançant una
ordenança municipal, que regularà les distàncies entre les diferents activitats entre sí i les activitats
protegides, que no podran ser inferiors a les establertes en la taula continguda en l’article 1 de la
proposta de modificació, ni superiors a 500 m.
Marc normatiu
-

Decret legislatiu 1/2010, 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme.
Pla general metropolità de Barcelona, de 14 de juliol de 1976.
Ordre PRE/335/2003, de 14 de juliol, ordenança municipal tipus sobre els locals de
pública concurrència on s’exerceix la prostitució.
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les
activitats recreatives.
Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles
públics i activitats recreatives.

Valoració:
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Pel que fa a l’àmbit territorial de l’EMD de Valldoreix, cal distingir dos àmbits:
-

En el sòl urbà qualificat majoritàriament de zona d’habitatge unifamiliar aïllat (claus
20a/10 i 20a/11), les determinacions de la proposta de modificació puntual
aprovada inicialment, impedeixen la localització de qualsevol de les activitats
recreatives regulades a menys de 200 metres de qualsevol activitat que per la seva
naturalesa comporti l’assistència de menors (ús d’habitatge, residencial, comercial,
sanitari, religiós, cultural, esportiu, docent, equipament tècnic administratiu, espais
lliures i parcs urbans). Aquesta limitació es considera coherent amb el caràcter
residencial del nucli urbà de Valldoreix.

-

La proposta de modificació considera compatibles els usos recreatius en general
amb l’ús industrial, d’oficines i de serveis tècnics i de subministrament. En el cas de
Valldoreix, únicament disposa d’un sector de sòl industrial, el polígon de Can Calopa.
L’ús recreatiu a la zona industrial es regula actualment per l’article 311.1.7 de les
NNUU del PGM.

S’admeten les sales d’espectacles per al personal de les empreses de la zona o
del sector.
Al mateix temps, l’article 311.2.a estableix que, mitjançant un pla especial, es podrà
admetre l’ús recreatiu en parcelles perifèriques de l’àrea industrial, accessibles des de
l’exterior d’aquesta, que siguin contigües a zones l’ús principal de les quals sigui el
residencial. Donat que el polígon de Can Calopa no compleix les condicions anteriors al
estar aïllat de les zones residencials, no es viable la tramitació d’un pla especial amb
aquesta finalitat.
Amb tot, es desprèn que la proposta de modificació de les NNUU no altera la limitació
ja vigent per a la implantació de l’ús recreatiu en el polígon industrial de Can Calopa.
Conclusions
D’acord amb tot l’anterior, s’informa favorablement la proposta de Modificació puntual
de les NNUU de PGM per a la regulació de l’ús recreatiu, aprovada inicialment.”
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.- INFORMAR favorablement la Modificació puntual de les NNUU del PGM per a la
regulació de l’ús recreatiu. Expedient núm. 83003/11.
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SEGON.- Notificar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.”
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta
que el seu grup s’abstindrà en aquest punt perquè continuen sense tenir clar algun dels aspectes.
El que es pretén regular és l’ús recreatiu però hi ha un apartat important dins d’aquest capítol
que és el referit a espectacles de pública concurrència però de caràcter sexual, és a dir de
l’exercici de la prostitució. Això deriva, i és una modificació de les normes urbanístiques, i
l’Ajuntament de Sant Cugat ho ha hagut de fer perquè hi ha hagut una mancança en aquest
nivell com l’han tingut tants d’altres ajuntaments. El que s’ha fet és una graella, relativament
raonable, que va de 25 a 200 metres, que regula una sèrie d’activitats recreatives, i després una
més restrictiva que va dels 200 als 500 metres. Quan això va aparèixer, el que varem demanar
als tècnics és que miressin com això ens afectava a nosaltres, perquè amb aquests 500 metres, la
realitat és que en cap zona del territori de Sant Cugat es podria enquibir, però a Valldoreix si, al
polígon de Can Calopa. Llavors el nostre plantejament és de mirar d’ampliar aquesta distància
màxima per a que Can Calopa quedés blindat de la possibilitat que s’establissin aquest tipus de
negocis i que s’hagués d’ampliar a 800 metres, i fer la proposta per a que s’ampliés a 800 metres.
Això no ha estat possible i el Cap d’Urbanisme ha emès un informe favorable i el propi Pla
especial del Polígon, limita les activitats, encara que hagués estat bé acabar-ho de delimitar del
tot. La limitació que té actualment el Pla especial diu: s’admeten les zones d’espectacles per al
personal de la zona o del sector. És a dir que els usos que s’han de fer són els del propi polígon.
El cap d’urbanisme diu que ja queda prou blindat, encara que nosaltres creiem que queda oberta
una porta a que en el futur algú demanés una llicència d’aquest nivell i poguéssim tenir algun
litigi o algun forat per on se’ns pogués colar un gol. Per això no votarem en contra, però ens
abstindrem. Hi ha un punt en el qual voldria insistir que és que en el document que presenta l’
Ajuntament es diu que després hi haurà un desenvolupament posterior de la normativa
mitjançant una normativa municipal, i sembla ser que en aquesta normativa municipal l’EMD
podria participar però en lloc ho he vist per escrit. Demanaria que malgrat l’abstenció,
s’assegurés la participació de l’EMD de Valldoreix en la normativa municipal.
Contesta el PRESIDENT i manifesta al senyor Alonso, que justament amb una ordenança
municipal es podria blindar tot aquest tema.
VOTACIÓ.- 8 vots a favor dels membres del grup CiU i PP. 1 abstenció del membre del grup
CPCV.
9.- APROVAR L’INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM ALS ÀMBITS DEL PARC
RAMON BARNILS I ALTRES DEL MUNICIPI

Pren la paraula el PRESIDENT i proposa al Ple de la Junta de Veïns la ratificació del següent
Decret núm. 426/11 de 23 de juny de 2011:
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Vist que per acord de l’Ajuntament Ple de Sant Cugat del Vallès de data 21 de març de 2011
es va aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual del Pla General Metropolità als
àmbits del Parc Ramon Barnils i altres del municipi.

Atès que se’ns notifica en data 08 de juny de 2011, als efectes d’interessar de forma fefaent la
participació i conformitat en el document tècnic i administratiu, podent formular allegacions
en el termini de 45 dies següent al de la publicació del corresponent edicte en el Butlletí Oficial
i la Provincia i altres.

Atès l’informe emès pel Cap de urbanisme i mobilitat d’aquesta EMD de data 23 de juny de
2011 i número 124/11 que es transcriu literalment:

“Antecedents
En data 21 de març de 2011, el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès acordà
aprovar inicialment Modificació puntual del Pla General Metropolità als àmbits del Parc
Ramon Barnils i altres del municipi. Un dels àmbits de dita modificació comprèn el sòl
qualificat de zona verda (6b) a l’avinguda del Baixador de Valldoreix. Actualment el
document es troba en tràmit d’informació pública fins a la data 29-7-2011.
Marc normatiu
- Decret legislatiu 1/2010, 3 d’agost, text refós de la Llei d’urbanisme.
- Pla general metropolità de Barcelona, de 14 de juliol de 1976.
- Transcripció a escala 1/1000 del PGM i planejament vigent en el sector de Mira-sol,
aprovada definitivament el 25 de juny de 2003, i posterior complementació aprovada
definitivament el 21 de març de 2007.

Valoració
Pel que fa a l’àmbit territorial de l’EMD de Valldoreix, la modificació del PGM únicament
comprèn el sòl actualment qualificat de zona verda (6b) en la franja central del vial de
l’avinguda del Baixador, amb una superfície de 1.774,10 m2. Aquest tram de l’avinguda
del Baixador no està urbanitzat, i actualment hi transcorre una línia d’alta tensió, estant
programat el seu soterrament d’acord amb el projecte redactat per la companyia
ENDESA, de manera que esdevindrà un important eix de connexió viària de Valldoreix i
Mira-sol.
La

franja

central

actualment
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qualificada de zona verda no és funcional,

donada la seva escassa amplada i pel fet que la urbanització no seria viable al no restar
amplada suficient per a les calçades i les voreres. Per aquest motiu, l’Estudi de
programació de la urbanització de l’avinguda del Baixador preveu urbanitzar aquest vial
amb una secció tipus bulevard, que suposarà l’ampliació de voreres i calçada central de
dos carrils, millorant la mobilitat de l’entorn. Al seu torn, facilitarà el soterrament de la
línia elèctrica existent.
La Modificació del PGM proposa qualificar aquesta superfície de 1.744,10 m2 de sistema
viari (clau 5b). La proposta no disminueix la superfície d’espais lliures del municipi, atès
que aquesta superfície es localitza en un àmbit de preservació de la connectivitat
ecològica, com és la Via Verda Sant Llorenç – Collserola. Els terrenys són actualment
públics.
Conclusions
D’acord amb tot l’anterior, s’informa favorablement la proposta de Modificació puntual
del Pla General Metropolità als àmbits del Parc Ramon Barnils i altres del municipi (exp.
núm. 83002/08), aprovada inicialment. “
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.- INFORMAR favorablement la Modificació puntual del Pla General Metropolità als
àmbits del Parc Ramon Barnils i altres del municipi. (expedient núm. 83002/08).
SEGON.- Notificar el present Decret a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.”
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ i manifesta
que l’EMD dona un altre pas encaminat a la futura urbanització de l’avinguda del Baixador una
vegada estiguin eliminades les torres elèctriques, del qual ens alegrem i votarem que si.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació.
10.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 13 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE L’ESCOLA DE MÚSICA CURS 2011-2012.

Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que el Text Refós de la Llei reguladora
de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus
articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores
dels tributs locals.
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Vist que la subvenció que atorga el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya amb
destí a l’Escola de Música, disminuirà com a mínim en un 22 per cent respecte del curs 2009-2010.
A proposta de l’àrea d’educació es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopació del següent
ACORD:
PRIMER.- Aprovar provisionalment pel curs 2011-2012 i següents la modificació de l’Ordenança
Fiscal núm 13 reguladora dels preus públics per la prestació del servei de l’Escola de Música, quedant
modificat l’article 4 de la següent manera:
Article 4. Quantia
1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la tarifa continguda en l’apartat següent,
per cada un dels diferents serveis o activitats.
2. La Tarifa d’aquest preu públic serà la següent:
De setembre 2011 a juny 2012:

Pla Estudis

Sensibilitazació

Ensenyament Bàsic

Ensenyament Mitjà

Ensenyament Adults

Assignatura
Ensenyament Inicial 1er: sensibilització
Ensenyament Inicial 1er: sensibilització (FN)
Ensenyament inicial 2on: sensibilització i roda instrument
Ensenyament inicial 2on: sensibilització i roda instrument (FN)
Ensenyament inicial 3er: Sensibilització i instrument
Ensenyament inicial 3er: Sensibilització i instrument (FN)
Ensenyament bàsic Iniciació: Llenguatge musical i instument
Ensenyament bàsic Iniciació: Llenguatge musical i instument (FN)
Ensenyament bàsic 1-4: llenguatge musical, instrument i GI
Ensenyament bàsic 1-4: llenguatge musical, instrument i GI (FN)
Suplement 45 minuts instrument
Suplement 45 minuts instrument (FN)
Ensenyament Mitjà i específic: llenguatge
Ensenyament Mitjà i específic: llenguatge (FN)
Ensenyament Mitjà, específic i 2on instrument: instrument (30m)
Ensenyament Mitjà, específic i 2on instrument: instrument (30m) (FN)
Ensenyament Mitjà, específic i 2on instrument: instrument (45m)
Ensenyament Mitjà, específic i 2on instrument: instrument (45m) (FM)
Grup intrumental
Grup intrumental (FN)
Ensenyament adults: instrument (30m)
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Quotes 11/12
63,90
51,12
95,58
76,46
113,73
90,98
187,65
150,12
223,82
179,05
34,11
27,28
90,51
72,40
117,91
94,33
159,28
127,42
36,17
28,93
126,10

Ensenyament adults: instrument (30m) (FN)
Ensenyament adults: instrument (45m)
Ensenyament adults: instrument (45m) (FN)

100,88
170,35
136,28

Matricula anual

57,47

Activitats Puntuals 2011-2012
Estades musicals
- OPCIÓ A (treball individual intensiu – setmanal)
- OPCIÓ B (treball en orquestra i cambra – setmanal)

Opció conferència – Masterclas (quota per activitat)
Concepte
Quota sense despesa extra
5 a 10 alumnes
11 a 20 alumnes
Més de 20 alumnes

23,10€
11,00€
6,60€

Opció Taller A (quota hora)
Concepte
Quota sense despesa extra
5 a 10 alumnes
11 a 20 alumnes
Més de 20 alumnes

11,00€
4,40€
3,30€

Opció Taller B (quota hora)
Concepte
Quota sense despesa extra
5 a 10 alumnes
11 a 20 alumnes
Més de 20 alumnes

Classes Regulars
Concepte
Classe individual 30’
Classe individual 45’
Classe individual 1h
Classe collectiva 30’
Classe collectiva 45’
Classe collectiva 1h
Inscripció anual

7,70€
3,30€
2,20€

Quota mensual

46’71 euros/dia
44,44€
101,53€

Quota amb despesa
extra
33,00€
14,30€
8,80€

Quota amb despesa
extra
19,80€
8,80€
5,50€

Quota amb despesa
extra
15,40€
6,60€
4,40€

Quota sessió
49,50€
77,00€
99,00€
16,50€
27,50€
33,00€
33,00€
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16,50€
22,00€
33,00€

SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC els acords precedents durant trenta dies, comptats a partir de la
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar-hi les reclamacions i/o allegacions que
considerin oportunes. Transcorregut el període indicat, sense haver-se'n formulat cap, els acords
provisionals adoptats restaran aprovats definitivament sense necessitat d'adopció de nou acord.
TERCER.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província el text de l’ Ordenança Fiscal aprovada, la
qual entrarà en vigor, en tot cas, a partir del dia 1 de setembre del 2011 regint mentre no s'acordi la
seva modificació o derogació.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que
com tots sabem estem en un moment de crisis i això demana austeritat també des de
l’administració. Tenim disminució de la subvenció de la Generalitat de Catalunya i l’EMD de Valldoreix
no pot fer front a aquesta retallada, i per això ens veiem obligats a fer aquesta modificació dels
preus de les quotes de l’Escola de Música. Recordem que el 2010 respecte al 2009, varem tenir una
subvenció de 600 euros per nen, i això va suposar una reducció de les quotes un 25%, ara en
aquest moment a data d’avui ens han anunciat que la subvenció és de 460 euros per nen, i que
encara pot anar més a la baixa, i estem parlant d’una reducció del 23%. Hem treballat amb la
Direcció de l’Escola de Música que ha passat una proposta, reajustaran la despesa, tant en sous de
professors com en compres, en informàtica i en material, l’EMD també ajustarà la despesa,
demanant que els tallers i activitats que tenim en el plec de clàusules siguin els mínims i per tot
l’any, que com a mínim es pugui fer el concert de professors i que és un clàssic de l’Escola de Música
i s’ha decidit pujar un 10% la quota dels nens i un 18% la dels adults, perquè per coherència la
subvenció que dóna la Generalitat de Catalunya és pels menors de 18 anys. Aquesta decisió s’ha
comunicat a l’AMPA de l’Escola i estan assabentats que avui va a ple i des d’aquí vull agrair la
collaboració de la Direcció del Centre i de la comprensió des de l’AMPA recolzant aquesta decisió.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ i manifesta
que dona suport a aquesta iniciativa, també pendents de la decisió final de la Generalitat de
Catalunya. És d’agrair l’esforç fet per la Direcció de l’escola de Música i també de tot el personal
vinculat amb l’objectiu de quadrar un pressupost que ja de per si era difícil. Esperem que la retallada
de la Generalitat no sigui tant gran.
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que encara que la subvenció de la
Generalitat sigui a la baixa, l’EMD de Valldoreix no pujarà els preus de les quotes del curs 2011-12.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que votarà favorablement encara
que lamenta que hi hagi hagut aquesta retallada, i que de nou la retallada vingui en un dels aspectes
que nosaltres considerem fonamental com és l’educació, malgrat aquesta no sigui educació
obligatòria. En el seu dia quan es va gestionar la subvenció, ja se sabia que podia fluctuar i tal com
ha dit el senyor Canals esperem que sigui el menys important possible.
VOTACIÓ.-

S’aprova

per

unanimitat

dels
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membres de la corporació.

11.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE.
A) Moció presentada pel grup de CiU-Actuem per demanar que no es perdin serveis sanitaris
al Cap de Valldoreix.
Pren la paraula la senyor LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i procedeix a llegir la Moció:
“Atès que l’assistència sanitària és un dels serveis essencials que s’hande prestar per assegurar la qualitat de
vida dels ciutadans.
Atès que l’article vint-i-tres de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a
accedir en condicions d’igualtat i gratuïtat.
Atès que per notícies aparegudes a la premsa Mútua de Terrassa, empresa concessionària del CAP de
Valldoreix, ha presentat un ERO que afecta a un 35% de la seva plantilla.
Atès que aquest expedient de regulació d’ocupació pot comportar una pèrdua de la qualitat i de serveis de
l’assistència sanitària que els ciutadans de Valldoreix rebem en el CAP de Valldoreix des de fa molts anys i
tenint en compte que Valldoreix té una proporció significativa de gent gran amb majors dificultats de mobilitat.
El Ple de la Junta de Veïns ACORDA:
Primer.- Manifestar la preocupació de la Junta de Veïns de Valldoreix pel tancament del CAP de Valldoreix
durant el mes d’agost, tot i que entenem les dificultats pressupostàries i la necessitat de racionalitzar la
despesa pública.
Segon.- Requerir el manteniment i no qüestionament a llarg termini dels serveis sanitaris que es presten i de la
plantilla del CAP Valldoreix ja que és l’ únic Centre d’Atenció Primària del terme de Valldoreix i dóna també
servei a veïns de La Floresta i Mira-sol.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Director del Sector Sanitari del Vallès Occidental del CatSalut, al
President de Mútua de Terrassa, al Director General de Mútua de Terrassa, al Director del Servei Català de la
Salut (CatSalut) i al Conseller de Salut pel seu coneixement i efecte.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ i manifesta que
potser aquest és el punt més difícil de l’Ordre del dia d’avui. Des del Partit Popular si que ens afegiríem a
aquesta moció però fent vàries reflexions, perquè el tancament d’un CAP sigui una setmana o un mes, no
agrada a ningú. Respostes que a vegades estem donant a tots els afectats que s’hauran de desplaçar en
transport públic o amb cotxe no ens agraden, perquè nosaltres també som potencial afectat. Si hi ha una
realitat que és dolorosa, és que des d’una mútua es veuen obligats a fer una retallada per una situació que
tothom està visquent, dins de les diferents àrees en què ens desenvolupem, tant a nivell personal com
professional, o ho veiem en diferents amics, o en les xifres de l’atur –que parlen per si soles-, o també en les
diferents empreses que estan tancant i que es veuen en unes situacions deplorables. Aquesta mateixa situació
la va veure l’actual govern de la Generalitat de Catalunya quan va entrar, que va veure que hi havia
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un forat brutal i tenien que actuar ràpid per evitar el que podien ser mal majors. Aquí ens podríem estendre i
tirar enrere, tres anys, set anys, encara que no se si val la pena, si se que la realitat és molt objectiva. Si
volem sortir d’una situació crítica s’han de prendre mesures crítiques i que no sempre agraden. En el discurs
de presa de possessió vaig dir que hi hauria moments en que s’haurien de prendre decisions difícils, que no
agradaran, i aquesta n’és una. Per una banda, no m’agrada que es tanqui el CAP, però per altra banda dono
suport a Mútua de Terrassa en aquest punt, encara que jo soc un dels afectats i que molts dels meus nens
hauran d’anar a Sant Cugat si passa qualsevol cosa. Que no és la solució a nivell personal però si a nivell
collectiu, perquè el que s’ha de fer és garantir el futur encara que això suposi mancança. Donarem suport a la
moció presentada. I lamentem el fet, no sols pels usuaris que hauran d’anar a Sant Cugat sinó també pels
metges i treballadors que estan pendents d’aquest ERO i que veuen interromput el seu futur professional.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que votarà en contra perquè el seu grup no
pot compartir l’anàlisi que vostès fan de les dificultats de la comprensió respecte de les dificultats
pressupostàries i a la necessitat de racionalitzar la despesa pública. En tot cas anuncio el meu vot en contra i
després faré l’explicació de la moció que nosaltres presentem.
VOTACIÓ.- 8 vots a favor dels membres del grup CiU i grup PP. 1 vot en contra del grup CPCV.

B) Moció presentada pel grup de CPCV per demanar el no tancament del Centre d’Atenció
Primària de Valldoreix en el període estival.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que presenta aquesta moció, no sols pel
tancament del CAP sinó també per la situació de les retallades que s’han plantejat des de l’arribada del nou
govern a la Generalitat de Catalunya. Retallades que, abans del tancament del CAP ja s’han començat a
donar, perquè ja hi han departaments que estan patint aquestes retallades a nivell de personal. Ja hi ha
gestors, com la pròpia Mútua de Terrassa, que han començat a fer pressió sobre els treballadors per reduir
i aplicar mesures de reducció de jornada i de sous, que es tradueixen en un menor servei que es presta a
la ciutadania. Nosaltres partim de la base que hi ha serveis que són fonamentals i que no són dadives que
ens ha fet l’estat del benestar, sinó que són conquestes. Els serveis públics de sanitat, seguretat i educació,
són serveis universals i irrenunciables. Abans de tocar aquest serveis pensem que hi ha altres partides
pressupostàries tant a la Generalitat com a l’Estat i als ajuntaments, altres partides que es podrien tocar.
Quan parlem d’una situació de dificultat econòmica i de dèficit sempre es parla de tocar el denominador i
mai ningú parla de retocar el numerador, i quan s’ha tocat malauradament s’ha tocat a la baixa, i així
difícilment podrem reduir el dèficit. Partint d’aquesta base i d’algunes altres dades que m’agradaria
comentar, com és el que nosaltres a Catalunya tenim una sanitat que està reconeguda com una de les
millors sanitat del món. Ocupem la cinquena plaça pràcticament a nivell europeu, però curiosament aquest
cinquè lloc, en gran part està fet per la voluntarietat del personal que hi treballa, per la optimització dels
recursos de la sanitat, perquè la inversió per càpita està per sota de la mitjana de les comunitats
espanyoles i de la resta de la comunitat europea. Pensem que aquesta és una dada important que cal tenir
en compte. Anant més concretament al que significaria el tancament del CAP, i el possible –i estic d’acord
amb allò que han comentat abans perquè les notícies corren-, el possible ERO o altra tipus de concertació
laboral que podria aplicar el gestor, en aquest cas Mútua de Terrassa, doncs significaria el tancament
durant el mes d’agost, la supressió del servei de rehabilitació que no es donava al CAP de la Mina i també
es suprimeix a Rubí, si tenim en compte que tant Valldoreix com Rubí estaven funcionant al 100% i amb
llistes d’espera, podem preveure el que pot passar. Hi ha la supressió de dues especialitats com són
reumatologia i endocronologia, fins ara visitaven dos dies a la setmana, hi ha la supressió i disminució
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del programa de salut i escola, també el de salut buco-dental, que eren iniciatives d’aquest CAP, i l’ERO
concretament pot afectar els treballadors en una disminució d’un 15% de la jornada laboral, i del sou del
personal administratiu. Disminució també de la jornada laboral del personal administratiu, i del sou del
personal d’infermeria. Desapareixerien les suplències, i en cas de baixa no hi haurien substitucions ni
renovació dels contractes al personal eventual.
Seguidament llegeix el text de la moció:
ATÈS que la sanitat és un dels pilars fonamentals de l’Estat de benestar. L’article vint-i-tres de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya estableix que totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat i
gratuïtat als serves sanitaris de responsabilitat pública, en els termes que estableixen les lleis.
ATÈS que en aquests primers mesos de legislatura el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha
presentat un Pla de mesures urgents per a la sostenibilitat del sistema sanitari públic i ha encarregat als
centres hospitalaris plans de xoc, amb l’objectiu de reduir la despesa en un 10% dels recursos pressupostaris i
financers. Aquestes mesures han vingut acompanyades d’un allau d’anuncis de retallades que afecten les
prestacions, amb tancament de quiròfans, plantes senceres i llits dels centres hospitalaris. Aquestes retallades,
moltes de les quals ja s’estan aplicant, provocaran l’increment de les llistes d’espera i la reducció del personal
sanitari, perjudicant greument el dret de la ciutadania a una assistència de qualitat.
ATÈS que aquest procés s’està realitzant sense diàleg i consens amb tots els sectors implicats. No ens consta
que per desenvolupar aquestes mesures s’hagi convocat el Govern Territorial de Salut, òrgan on estan
representats tots els ajuntaments del sector Terrassa, representants d’usuaris, dels proveïdors i entitats que
treballen en l’àmbit de la salut i que es va constituir per tal de debatre els punts estratègics i les polítiques en
aquest àmbit en el nostre territori.
ATÈS que el proveïdor de serveis de salut a la nostra vila, Mútua de Terrassa, ha anunciat un Expedient de
Regulació d’Ocupació que pot afectar a més de 800 treballadors i treballadores i que aquest expedient
comportarà la supressió de les especialitats d’endocrinologia, reumatologia i rehabilitació.
ATÈS que aquestes mesures han provocat el rebuig generalitzat de tot el personal sanitari, que ha manifestat
que les retallades provocaran danys irreversibles en la sanitat pública i el canvi del model sanitari de
Catalunya.
ATÈS que a Sant Cugat del Vallès, aquest Pla de Xoc suposa el tancament del CAP de Valldoreix i del
Consultori mèdic de Les Planes durant el període estival. Que aquest fet suposarà un sobre cost en concepte
de desplaçaments extres pels usuaris, un allargament de les llistes d’espera i una càrrega superior per als
professionals dels centres que continuïn oberts.
La Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix proposa a aquesta Junta Veïnal els següents
ACORDS:
1. Sollicitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que deixi en suspens l’aplicació del Pla i
repensi i replantegi les mesures, amb diàleg i acord amb tots els sectors de l’àmbit de la salut, tenint en
compte els recursos que s’hi destinen en comparació amb els països de la Unió Europea, i considerant les
greus conseqüències que pot tenir en la qualitat de l’assistència sanitària.
2. Que l’EMD solliciti a l’ajuntament de Sant
Cugat, que aquest requereixi la reunió de forma
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urgent del Govern Territorial de Salut, per tal de posar en comú les mesures que es volen prendre per
part del Govern i dels proveïdors, les causes i els seus efectes.
3. Negociar, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Cugat, amb la direcció de Mútua de Terrassa i del
Servei Català de Salut (CATSALUT) per tal d’assegurar l’obertura durant d’estiu dels Centres públics de
salut de la ciutat.
4. Expressar el suport del ple de la Junta de Veïns als treballadors i treballadores de Mútua de Terrassa i
expressar la nostra contrarietat en el fet que es tiri endavant aquest ERO, demanant a la Mútua de
Terrassa que el retiri i al Departament de >Treball del Govern de la Generalitat que no el tramiti.
5. Traslladar aquets acords, al President de la Mútua de Terrassa, al Director de Mútua de Terrassa, al
Director del CAP de Valldoreix, al Director del Sector Sanitari del Vallès Occidental del Servei Català de la
Salut, al Director del Servei Català de la Salut i al Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ i manifesta que ha
llegit unes quantes vegades aquesta moció que el senyor Alonso presenta, i hi ha fets que descriu aquesta
moció que són indiscutibles, però que malauradament no comparteixo en com tractar la situació, i m’agradaria
coincidir però tenim enfocs totalment diferents. Ahir a la nit mentre llegia una altra vegada la moció, vaig
veure també que a la premsa anunciaven que per primera vegada el Partit Popular votava conjuntament a
Barcelona els pressupostos de la Generalitat, perquè s’havien posat d’acord amb una sèrie d’estalvis, s’havien
trobat –segons diu la premsa, ja que no ho tinc contrastat-, amb un estalvi que superava els 1.200 o 1.300
milions d’euros i que ja m’agradaria que fos així. No tinc contrastada la informació sinó ho demanaria per
Valldoreix. El tancament del CAP és necessari. Demanar que el mes de setembre continuï, doncs és clar que
si, i que millori la situació, i tant que si; però no puc donar suport a la seva moció tal com està redactada.
Podria estar parlant cinc o deu minuts més però aburriria als assistents, per tant ho deixarà així.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ, i manifesta que en l’exposició prèvia a la moció ja he
partit de la base i he explicat el perquè no compartia l’altra moció de CiU-Actuem que vostè ha votat
favorablement. Conceptualment hi ha una diferència que és abismal i l’acabo de repetir en la meva prèvia,
que no es tracta només de retallar despeses, quan parlem també d’augmentar ingressos, llavors podrem
optimitzar els recursos. El que no defensaré mai és que recaigui en el ciutadà, perquè correm un risc que és el
tancament del CAP durant el mes d’agost, és l’ERO, és el dia de demà que ens poden dir que es tanquen els
CAPS per les tardes, és a dir és un progressiu avanç amb les retallades que recaiguin sempre en qui menys te,
i més endavant, no els estranyi, parlarem del copagament, mesures que son lineals i que perjudiquen sempre
als qui menys tenen i no als qui més tenen. I per això presentem aquesta moció.
Pren la paraula el senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ, i manifesta que és evident que el tema del
copagament el sentirem més sovint. Avui han anunciat que a Itàlia, per reduir un dèficit de 70.000 milions
d’euros, ja estan proposant que per les visites a urgències el pacient pagui 25 euros i que per les visites
normals en pagui 10 euros. En quan al tema de tocar el numerador que és la despesa, i el que s’hauria de
tocar és el denominador, també soc totalment contrari amb el seu criteri, i ara li explicaré. No és una qüestió
de tocar les rendes més altes sinó que sóc partidari de controlar aquelles persones que tenen en la seva mà el
gastar o invertir els “calers” que són nostres. Estic en contra de tots aquells que han fet aeroports que no
serveixen per res i que s’han hagut d’invertir milions d’euros i estem tots calladets i són deficitaris tots ells!
Per arreglar tot això hauríem d’estar vostè i jo al parlament de Catalunya o a Madrid defensant aquest tema,
però estem a Valldoreix.
Contesta el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que presenta aquesta moció no per solucionar
aquest tema, sinó perquè pensem que el govern més proper ha de prendre una decisió d’aquests tipus.
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Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i agraeix moltíssim al senyor Alonso per aquesta
exposició tant completa i extensa que ens ha fet de la seva postura, seria més complet i encara més extens
explicar-nos el perquè hem hagut d’arribar a aquest punt de plantejar-nos reduir serveis. No entenc tampoc
aquesta fixació per la paraula retallada quan podem emprar la paraula optimització. No cal que em miri
d’aquesta manera senyor Alonso. Els recursos s’han d’optimitzar pel benefici de tots, el que aconseguim
estalviar i no malbaratar, són recursos que seguirem tenint pel futur per vostè, per a mi, pels nostres fills, els
néts, etc. i això ho hem de tenir molt present. Parlant d’optimitzacions, optimitzem el nostre temps, podem
parlar de la Generalitat, dels impostos de successions, podem parlar de moltes coses però el nostre temps
l’hem de dedicar a Valldoreix a resoldre els problemes de Valldoreix. Centrem-nos aquí, senyor Alonso! Les
especialitats que vostè comenta, que potser es redueixen i que vostè està tant preocupat, són especialitats
que es donen dos cops a la setmana, una hora, dues hores a la setmana i és veritat que és més còmode tenirlo aquí al costat de casa, però home, tenir professionals que només es dediquin dues hores te un cost
important que potser nosaltres no podem assumir en aquests moments. Jo reitero, els veïns de Valldoreix no
perdem aquest servei, el tindrem aquí al costat, a Sant Cugat. Reitero que no podem ara presentar una
situació catastròfica quan no sabem a què ens enfrontarem el mes de setembre, i molt menys parlar dels
copagaments...... això se’ns escapa! Nosaltres a Valldoreix tenim responsabilitat sobre els nostres ciutadans i
és a ells als qui hem de vetllar, no a les decisions que no podem prendre perquè a més no són competència –
recordo que la gestió del CAP no és de Valldoreix-, i per això ens abstindrem a la votació a la seva moció.
Esperem que entenguin que aquest grup es posiciona desfavorablement a la decisió de tancament del CAP
però que entenem que hi ha uns motius i que pot redundar en un benefici pels ciutadans de Valldoreix quan
serveis que se’ls donen es mantinguin i quan no haguem d’estar sotmesos a serveis mínims que potser no ens
donin l’abast. Derivant els nostres ciutadans al CAP de Sant Cugat es garanteix una assistència sanitària de
qualitat durant aquest mes d’agost.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta una sola qüestió i molt curta, que em sobta
que la senyora Baldoví parli d’optimitzar els recursos pensant en Valldoreix i que tota l’estona estigui fent una
justificació d’allò sobre el que nosaltres –vostè molt bé diu- no tenim competències. Penso que el
posicionament que hem de fer des de l’administració més propera, perquè són serveis que malgrat no tenir les
competències, afecten de manera molt directe a una part important de la nostra ciutadania, és si més no
posar-se del seu costat, defensar-los i no justificar-ho. Les postures han quedat clares, la ciutadania les te
clares i com deia el senyor Canals cadascú pot fer el seu propi anàlisis.
VOTACIÓ.- Queda aprovat per 1 vot a favor del membre del grup CPCV, i 8 abstencions dels membres del
grup CIU-ACTUEM i PP.
12.- ACCIÓ DE GOVERN
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que s’està fent un seguiment de tota la modificació del PGM per la
reestructuració de les zones verdes, que s’està portant conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Cugat, i que
s’ha pres la decisió d’ampliar 45 dies més el termini per presentar allegacions per part dels afectats. Per altra
banda, el tema de les línies d’alta tensió, en aquests moments el projecte va entrar a la generalitat en data 29
de juny i es farà un seguiment del tema. Hem demanat una reunió amb la Direcció General d’Energia i Mines
per poder fer un seguiment molt proper amb la intenció que es pugui licitar l’obra aquest final d’any i que es
pugui executar dins el 2012.
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Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que portem un mes molt intens i voldria
destacar que el que més ens preocupa i volem enllestir és el tema de la participació ciutadana. Volem tancar
el tema del reglament que està encallat des de fa més d’un any, com molt be saben molts dels que estan aquí
avui, la presentació del reglament del consell de la vila la farem a la tardor, prèvia a l’aprovació del plenari. En
parallel haurem de fer la substitució de dos membres del consell de la vila i la renovació dels membres nats.
A la tardor iniciarem també la creació dels consells sectorials, el consell de la vila te un reglament, i els
consells sectorials tenen un únic reglament comú, però segons les seves característiques poden tenir petits
canvis que determinin el procés de cada sectorial, tant si és de cultura com si és d’esport o d’alguna altra
tema. Es continuarà amb la comissió de seguiment del procés de la plaça de la centralitat.
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que des de les vocalies que porto, el que hem
fet és entendre el funcionament intern de la gestió de les obres i serveis. Hem estat treballant amb la
contractació de l’obra del carrer Mariscota que ja està adjudicada, i ara la nostra tasca és incidir amb la
comunicació i la solució de les incidències als carrers. Bàsicament volem crear processos àgils i eficients per a
que el veí tingui resposta el més aviat possible a aquelles incidències que ens reclamen.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ i CARBONELL i manifesta que una de les vocalies que porta
compartida amb la senyora Laura Baldoví, és la de comunicació de l’EMD, i dins la premissa de racionalitzar
els recursos i dins que la comunicació és una part molt important d’una administració, no podem deixar de
comunicar als ciutadans, hem fet canvis en l’Info Valldoreix, la revista que rebíeu a casa. Hem reduït el
tamany, hem canviat el format que és més actual i dinàmic, i més atractiu. Hem reduït les 3500 còpies que es
feien a 1500 i també els sistema de distribució que passa de ser de casa per casa a distribuir_ho en els punts
d’interès de la nostra vila com comerços, escoles, seu EMD, etc. Fem un estalvi molt important, passem de 4
edicions a 6 edicions –serà una edició bimensual- ja que la informació ha de ser actual, no podem parlar de la
cavalcada de reis el mes de març, i estalviem a la meitat les despeses que passen de 12.000 euros a 6.000
euros. També s’està estudiant la manera de fer la distribució de forma digital dins la pàgina web o per correu
electrònic.
Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i manifesta que pel que fa a la seva vocalia que és la
de comerç, volia explicar que s’estan donant moltes baixes en el mercat setmanal de Valldoreix i aquest
dilluns que ve s’obren unes sollicituds de 24 parades més. Les parades que actualment no hi són, intentarem
que estiguin ocupades. Pel que fa a la recollida de les escombraries, manifestar que s’han rebut moltes
queixes i que s’han fet diferents reunions amb l’Ajuntament de Sant Cugat, i que a partir del mes de setembre
es començaran a repartir conjuntament uns tríptics per la imposició de la recollida porta per porta a finals del
mes de desembre o primers de gener i en el qual s’informa als ciutadans com fer-ho. També pel que fa a les
saques de restes llenyoses, Sant Cugat s’ha compromès a passar cada dilluns a fer la recollida de les saques.
Si continuen les incidències ens posarem en contacte amb Sant Cugat per mirar de solucionar-ho.
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ i manifesta que en l’Àrea de Medi ambient ja hem
tingut dues meses de treball, una a Sant Cugat i l’altre a Valldoreix, envers la prevenció d’incendis. També
hem tingut una reunió amb la regidoria delegada de Medi Ambient i Polítiques Ambientals per posar en solfa
tots els temes i per tocar el tema del Consorci del Parc de Collserola. En l’Àrea de Joventut tenim els temes
propis de la Festa Major, els grups que portem d’aquí, la nit jove dels divendres i tenim en preparació concerts
gratuïts de l’octubre,novembre i desembre pels joves, i pels no tant joves a partir del mes de febrer, les nits
de jazz i blues. Pel que fa a la vocalia d’esports, hem participat en les jornades de portes obertes al Complex
Esportiu, i s’està estudiant organitzar la primera Duatló de la vila de Valldoreix amb la Federació Catalana de
Ciclisme. Coordinar la part esportiva de la Festa Major, posar en marxa el projecte de patis oberts al

33

Arnau Cadell, del qual ja comencem a tenir resultats, i finalment les reunions amb les entitats per coordinar
les tasques per l’any vinent. En l’apartat de Cultura s’ha posat en marxa la coordinació de la 15è cicle de
Cinema a la Fresca, una reunió amb les entitats de cultura i associacions pel recull de suggerències i
coordinació per la Festa Major, reunions individuals amb els presidents de les diferents associacions i el
muntatge dels tallers i taules de lectures a Valldoreix.
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS, i manifesta que des de la vocalia de Serveis Interns, el
que s’ha pretès en aquest mes de funció ha estat conèixer el personal de l’EMD, quines són les tasques que
desenvolupen, intentar copsar on pensen que poden millorar la seva gestió o quines necessitats poden tenir i
ens hem trobat amb el fet que un dels tècnics ha demanat una excedència sense retribució i durant un
període de 6 mesos, hem intentat derivar les feines a altre personal per tal de no incórrer en un cost extra per
suplir el cost d’aquesta persona. S’està fent el traspàs dels projectes i temes pendents entre les dues
tècniques sota la supervisió i collaboració de les vocalies corresponents. La intenció d’aquesta vocalia és
entendre exactament i corroborar les tasques que ells porten i poder-los ajudar en el desenvolupament de les
seves funcions.
13.- PRECS I PREGUNTES

Pren la paraula el senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ i manifesta que agraeix tota la informació que se’ls
ha donat en l’acció de govern i que avui en aquest ple no formularà preguntes a l’equip de govern per donarlos 100 dies de plàcid, una mica més de temps per assentar-se en les seves vocalies corresponents.
Contesta el PRESIDENT i dóna les gràcies al senyor Canals pel seu gest.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que els felicita per haver començat amb
tanta embranzida, que ja els va dir que no tindria cap problema en fer-ho. Pregunta al senyor Ortolà, si la
situació del mercadet derivava –tal com ell creia- de la transposició de la directiva wolkeinstein, que ja se
sabia que hi havia 24 parades que s’havia de tornar a cursar i que no estaven adjudicades i que el que
desconeixíem era el perquè estava encallat el tema de la seva adjudicació. Després una pregunta pel senyor
Castelló, pel tema de les reunions de Medi Ambient amb Sant Cugat, concretament per posar en solfa el tema
de l’Agenda 21 si tenen present la seva continuació. El prec, i em sumo a l’agraïment fet pel Sr. Canals, però
vaig comentar en una reunió amb la senyora Baldoví i el senyor Puig, que a l’estar a l’oposició minoritària, a
els agrairíem el fet que poguessin haver una mena de comissions informatives per a que la informació els
arribés abans dels plens. Gràcies i bona feina.
Contesta primerament la intervenció el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD, i manifesta al Sr. Alonso que és
cert que part del tema del mercadet ha estat per la nova llei, però també perquè hi ha molta gent del
mercadet que venia de fora, i no els sortia a compte el trasllat per vendre un parell de camises. La gran
majoria de les baixes les hem tingut amb productes de roba i llar. A partir de dilluns, les noves parades
entraran ja amb la nova normativa.
Contesta seguidament la intervenció el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ i manifesta al Sr. Alonso que com
que veu que li ha agradat el terme posar en solfa, i posar en solfa significa posar en partitura, i això és el que
s’està fent. L’Agenda 21 està damunt la meva taula, és prou important tot com per a que li pugui dir alguna
cosa ara mateix.
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Contesta el PRESIDENT i manifesta que referent a la petició del Sr. Alonso, per un cantó agrair-li el seu suport
a la nostra gestió cosa que estem segur que seguirà fent des de la seva posició d’oposició. Per descomptat
que s’aniran fent comissions informatives, perquè tota la nostra intenció és mantenir-los informats de tot.

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a
les 21.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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