ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL VINT-I-U DE MARÇ DE DOS MIL TRETZE.
A Valldoreix, el dia vint-i-u de març de dos mil tretze, a la seu de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 20.00 hores els Vocals següents: senyora LAURA BALDOVÍ I
BORRÀS –GRUP CiU-ACTUEM-, 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 JOSÉ MARÍA CANALS I
ÁLVAREZ –GRUP PP- i senyora CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, 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 el President presenta al nou Director de Serveis de Territori,
senyor Pere Brualla, que ens acompanyarà durant la sessió plenària. Es passa a la deliberació i
votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió.

1. APROVACIÓ DELS L’ESBORRANYS DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 24 DE
GENER DE 2013 I DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 21 DE FEBRER DE 2013.
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que han estat redactats els esborranys de l’acta del ple
ordinari de data 24 de gener de 2013 i de l’acta del ple extraordinari de 21 de febrer de 2013,
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 els esborranys de l’acta del ple ordinari de data 24 de gener de 2013 i el
de l’acta del ple extraordinari de 21 de febrer de 2013.
VOTACIÓ.- S’aproven per unanimitat dels membres de la Corporació.

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A
6.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE GENER DE 2013 AL DIA 28 DE FEBRER DE 2013.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que segons l’article 25 de les
bases del pressupost prorrogat any 2013, s’estableix que es donarà compte al Ple dels Decrets
de contractes la quantia dels quals sigui superior a 6.000.-euros.
Es dóna compte al Ple que del dia 1 de gener de 2013 al dia 28 de febrer de 2013 no hi ha cap
Decret de contractacions superiors a 6.000 euros més IVA.
3. RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES, I ACORD D’APROVACIÓ D’UN
EXPEDIENT DE REVISIÓ D’OFICI DE L’ARTICLE 24 DEL CONVENI COL·LECTIU DE
L’ANY 1996, DELS ACORDS DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA DE DATA 30 DE JULIOL DE
2002 I DE LA RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD DE DATA 5 DE MARÇ DE 2010.
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que en data 21 de novembre de
2012, el Ple de la Junta de Veïns va acordar incoar un expedient de Revisió d’ofici de l’article 24
del Conveni Col·lectiu de l’any 1996, dels acords de la Comissió Paritària de data 30 de juliol de
2002 i la resolució de la Presidència de l’EMD de data 5 de març de 2010 de conformitat amb
l’article 62. 1 b) o 1. f) de la Llei 30/92.
Atès que es va obrir un període d’audiència de 15 dies als representants de la Comissió
Paritària, així com als sis funcionaris afectats, perquè poguessin presentar al·legacions.
Atès que en el termini establert es varen presentar les següents al·legacions:
En data 11 de desembre de 2012, registre d’entrada núm. 4781, el Sr. Miquel Diez Folch.
En data 17 de desembre de 2012, registre d’entrada núm. 4876, la Sra. Maria Josep Tuyà
Manzanera; la Sra. Magda Gosalvez Climent, el Sr. José Zapater Leiva.
En data 17 de desembre de 2012, registre d’entrada núm. 4879, el Sr. Josep-Antoni Gràcia
Vicente, en representació de Lluís Perez Sarmiento.
Atès que en data 11 de desembre de 2012, registre d’entrada núm. 4794, el Sr. Lluís Perez
Sarmiento, actuant en representació d’ell mateix, i del Sr. José Zapater Leiva, Magda Gosalvez
Climent i Maria Josep Tuyà Manzanera, varen demanar per poder efectuar les al·legacions
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oportunes la següent documentació, i que se suspengués el termini d’audiència fins que es
lliurés aquesta documentació:
1.- Còpies de totes les nòmines del personal funcionari de l’EMD de Valldoreix, des de la data
de presa de possessió com a funcionaris fins el dia d’avui, i en concret dels següents
funcionaris:
José Zapater Leiva, Magda Gosalvez Climent, Maria Josep Tuyà Manzanera i Lluís Pérez
Sarmiento.
2.- Còpia certificada del Conveni Col·lectiu de l’any 1996.
3.- Còpia certificada de l’acord regulador de condicions de treball del personal funcionari de
2001.
4.- Còpia compulsada de la Comissió Paritària de 28 de juny de 2001.
5.- Còpia certificada de l’Acta de la Comissió Paritària de data 30 de juliol de 2002, a on hi
constin les signatures de tots els membres de la mateixa.
6.- Còpia certificada de la Valoració dels llocs de Treball, a on inclou el nou Catàleg retributiu
del personal funcionari i laboral, aprovat per la Junta de Veïns en data 25 de juliol de 2002 i de
l’acta de la comissió paritària conforme aproven dita valoració.
7.- Còpia certificada de la resolució de la Presidència de 31 de juliol de 2002.
8.- Còpia certificada de la resolució de la presidència de data 5 de març de 2010, així com de
l’acta de la comissió paritària que fa referència a aquesta resolució degudament signada pels
representants dels treballadors.
9.- Còpia certificada de l’Informe emès per la secretària i la tècnica de recursos humans de data
21 de gener de 2010.
Atès que en data 30 de gener de 2013, es va entregar al Sr. Lluís Pérez Sarmiento la
documentació sol·licitada i es va ampliar el termini d’audiència 15 dies, per tal de poder ampliar
les al·legacions presentades.
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Atès que no s’ha presentat cap escrit d’ampliació de les al·legacions dins del termini concedit.
Vist el següent informe emès per la secretària-interventora en data 4 de març de 2013:

1.- Escrits d’al·legacions presentats i al·legacions formulades.
En l’àmbit de l’esmentat expedient, i dins del període d’audiència als interessats, s’han
presentat els següents escrits d’al·legacions:
•

Sra. Maria Josep Tuyà Manzanera, Sra. Magda Gosálvez Climent, Sr. José Zapater
Leiva i
•
Sr. Josep-Antoni Gràcia Vicente en nom i representació del Sr. Lluís Pérez
Sarmiento.
•
Sr. Miquel Diez Folch
En primer lloc, informaré conjuntament per la seva similitud, les al.legacions de la Sra. Maria
Josep Tuyà Manzanera, Sra. Magda Gosalvez Climent , Sr. José Zapater Leiva, i la de JosepAntoni Gràcia Vicente en nom i representació de Lluís Pérez Sarmiento.
En segon lloc, contestaré per separat les al·legacions presentades pel Sr. Miquel Diez Folch.
2.- Informe sobre les al·legacions presentades per Maria Josep Tuyà Manzanera, Magada
Gosalvez Climent i José Zapater Leiva, i per Josep-Antoni Gràcia Vicente en nom i representació
de Llúis Pérez Sarmiento.
En conjunt, les al·legacions que es formulen respecte a dits acords són:
•

•
•
•

Que a l’expedient de revisió d’ofici no es contemplen els motius que varen
justificar el complement personal no absorbible, el qual emparava al personal
funcionari a l’actualització objectiva de les seves retribucions, en base a les
funcions inherents als llocs de treball i a les seves característiques.
Que no es va tenir en compte el que disposa l’article 106 de la Llei 30/1992
Que de mantenir-se la revisió es produiran distorsions importants en les
retribucions entre el personal funcionari i el laboral
Que les al·legacions s’han redactat sense disposar de la documentació necessària i
que es troba en poder de l’Administració, havent-se demanat còpia d’una sèrie de
documents que no ha estat facilitada.
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•
•

Que els actes i acords sotmesos a revisió d’ofici varen ser adoptats per l’òrgan
competent.
Que els beneficiaris del complement personal reunien les condicions essencials per
a adquirir el dret que els hi era reconegut.

A) - Anàlisi de les esmentades al·legacions.
El desajust a norma del complement personal no absorbible.
A l’informe que figura a l’expedient es realitza un anàlisi de la gènesi, naturalesa i ajust a norma
del referit complement, al qual ara es fa remissió. Únicament interessa recalcar al respecte que:
a).- Quant al seu origen: Cal cercar-lo a l’art 24 del conveni col·lectiu de 1996, que s’establí
com a complement d’antiguitat un 7% del sou base i per a cada trienni, quantitat diferent de la
prevista en els pressupostos generals de l’Estat per als triennis i molt superior a ella i, per tant,
desajustada a norma i, en conseqüència afectada d’una nul·litat absoluta.
Aquesta previsió hauria d’haver desaparegut amb l’aplicació del conveni col·lectiu de 2001, al
no haver efectuat aquest cap previsió al respecte. No obstant això, en base a la previsió de
l’article 6 de dit conveni, en el que s’establia com una garantia ad personam el respecte dels
drets adquirits pel personal per qualsevol contracte, acord o disposició, la comissió paritària,
primer, en sessió celebrada el 28 de juny de 2001, i després en la de 30 de juliol de 2002 va
entendre que s’havia de mantenir l’article 24 del conveni de 1996.
En dita reunió de 30 de juliol de 2002, així mateix, la comissió paritària va precisar que, a la
vista de que si s’aplicaven les quanties dels triennis previstes per la llei de pressuposts i a la
vegada l’article 24 del conveni de 1996, al personal funcionari se li produiria una minoració
d’emoluments, la qual havia de ser-li compensada amb un complement d’antiguitat sota la
denominació de complement de productivitat.
Tots els anteriors acords de la comissió paritària de 30 de juliol de 2002 foren ratificats per la
Presidència de l’EMD de 31 de juliol de 2002, si bé, dita diferència es va anant satisfent amb
càrrec d’un subapartat del complement específic, sota la denominació de “complement
d’antiguitat”.
Finalment, aquest “complement d’antiguitat”, i sempre prenent com a base el pagament dels
triennis en la quantia del 7% del sou base, per resolució de l’EMD de 5 de març de 2010, es
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va transformar en un “complement personal no absorbible”.
En definitiva s’està davant d’un complement que pren com a punt de sortida un acte nul de ple
dret i incapaç de generar drets de qualsevol classe i que s’ha anat remodelant al llarg del
temps.
b).- Quant a la seva naturalesa jurídica: La quantitat que es objecte de percepció sota la
denominació de “complement personal no absorbible” no es correspon a cap dret adquirit. En
efecte, si es retorna al conveni col·lectiu de 2001, i s’examina l’article 6, en el que es preveu
una garantia ad personam respecte al drets adquirits, cal observar que el propi article 6
estableix que dit reconeixement es realitza únicament en relació a “qualsevol contracte, acord o
disposició que no vulneri la normativa vigent”.
En definitiva, els acords adoptats per la comissió paritària en els anys 2001 i 2002 no eren
conformes a norma, a partir del moment que la normativa vigent no permetia que la quantia
dels triennis fos equivalent al 7% del sou. Per tant, la previsió de l’article 24 del conveni
col·lectiu de 1996, al no poder-se traslladar al conveni de 2001 en base a la previsió de l’article
6 de del propi conveni, havia d’haver quedat definitivament sense efecte, en atenció de
l’establert a la Disposició derogatòria del conveni de 2001, la qual deixava sense efecte
qualsevol conveni o pacte anteriorment aprovat per la Junta de Veïns de l’EMD. Per tant, el seu
ulterior manteniment va en contra del conveni que diu aplicar.
Per altra banda, els complements personals mai tenen la naturalesa de no absorbibles, sinó que
sempre són transitoris i absorbibles.
En definitiva, cal concloure que tant els acords de la comissió paritària de 2001 i 2002, la
resolució de la Presidència de la Junta Veïnal de 31 de juliol de 2002 i la resolució de la
Presidència de la Junta Veïnal de 5 de març de 2010 són nuls de ple dret, a partir del moment
que en definitiva reconeixent uns presumptes drets derivats de l’article 24 del conveni de 1996,
quant en realitat, de conformitat al conveni de 2001 havien quedat sense efecte per les raons
abans assenyalades. En altres termes, es reconeixent uns “drets”, quant aquests “drets” mai
s’havien nascut.
c).- Quant a la finalitat: Evidentment, el propòsit tant la comissió paritària, com la presidència
de la Junta Veïnal, era el de cercar una solució perquè el personal funcionari no quedés en
condició pitjor que la del personal laboral. Aquesta preocupació pot ser considerada com a
loable. No obstant això, s’ha de reconèixer que la solució que es va vertebrar no estava
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ajustada a norma i, per tant, cal que així es declari.
Justificat el desajust a norma del complement personal no absorbible, tant en l’aspecte
material, com formal, es pot donar resposta a altres de les al·legacions formulades. Així:
aa).- Qualsevol distorsió que es pugui derivar de l’expulsió del conveni i de les disposicions
adoptades per a la seva aplicació de l’ordenament no pot ser imputable al propi conveni que es
pretén expulsar, sinó a una situació de fet anterior al propi conveni que no va ser resolta de
forma adequada.
bb).- La revisió proposada no qüestiona la competència dels òrgans que van adoptar les
disposicions o els actes que han de ser objecte de revisió. Aquesta es fonamenta quant al fons
de les pròpies disposicions i actes.
cc).- La fonamentació de l’adquisició del pretesos “drets adquirits” com a base del complement
personal no absorbible, radica en una interpretació distorsionada de l’article 6 del conveni
col·lectiu de 2001. Ara bé, tal com s’ha dit, en l’assenyalat precepte únicament es reconeixien
els drets que no vulneressin la normativa vigent, cosa que no passava quan es pretenia
percebre una quantitat corresponents a una quantia pel concepte de triennis del 7%, contrària
a l’assenyalada en el pressupostos de l’Estat.
dd).- Finalment, observis que en el “complement personal no absorbible” es configura amb la
mateixa quantitat prevista al subapartat del complement específic, sota el concepte de
“complement d’antiguitat”. És a dir que, de conformitat a norma, aquest subapartat del
complement específic mai podia donar lloc a un complement no absorbible. Per altra banda,
tampoc seria assumible dit complement personal no absorbible, fins i tot, si s’hagués satisfet
sota la denominació de complement de productivitat –cosa que no era així-, atès que aquest
complement ha de contemplar les característiques del lloc de treball, la qual cosa no passa en el
present cas, a partir del moment que s’hauria aplicat un complement de productivitat general
per a tots els llocs de treball, calculat, no en funció de la productivitat del propi lloc de treball,
sinó en funció de la diferència que es va produir entre la quantia del 7% del sou –conveni de
1996- i l’import previst en els pressupostos de l’Estat per als triennis del diferents grups en el
cos o escala, classes o categoria dels diferents funcionaris.
B) L’aplicació en el present cas de l’article 106 de la Llei 30/1992.
Estableix l’article 106 que la revisió d’ofici solament es pot produir dins d’uns determinats
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límits. Concretament estableix que “las facultades de revisión no podrán ser ejercitadas cuando
por prescripción de acciones, por tiempo trancurrido o por otras circunstancias, su ejercicio
resulte contrario a la equidad, a la buena fe, al derecho de los particulares o a las leyes”.
D’aquesta forma, els límits de la revisió d’ofici queda condicionada a uns conceptes genèrics
que en cada cas cal interpretar per si poden ser objecte d’aplicació. Tot i així, de la
jurisprudència del TS ha anat dictant sentències al respecte, les quals permeten extreure uns
criteris per a facilitar la interpretació de l’esmentat precepte.
D’aquesta forma, atesa dita jurisprudència, es podrien considerar com a actes contraris a
l’equitat aquells envers dels quals han prescrit les accions ha emprendre en la seva contra pel
temps transcorregut o per no estar ajustats al principi de la proporcionalitat o per anar referits
a una normativa derogada. Cap d’aquests supòsits serien d’aplicació en el present cas, atès que
s’està davant d’una resolució, la de 5 de març de 2010, que aplica una interpretació d’una
disposició general que va contra norma, la qual, en tant no sigui expulsada de l’ordenament
jurídic, té capacitat d’anar produint actes cara el futur. Per tant, ni s’està davant del supòsit de
prescripció d’accions, ni va contra el principi de proporcionalitat –a partir del moment que
únicament es pretén expulsar una disposició general il·legal de l’ordenament jurídic-, ni es
tracta d’una disposició derogada, sinó que té plena virtualitat i capacitat de generar nous actes
que continuaran essent il·legals.
En la mateixa línia jurisprudencial, el principi de la bona fe, íntimament lligat al de l’equitat,
imposa el deure de la coherència en el comportament de l’Administració, la qual cosa el vincula
amb de la confiança legítima, la qual, a la vegada, “se basa en signos externos producidos por
la Administración lo suficientemente concluyentes para que le induzcan razonablemente en
confiar en la legalidad de la actuación administrativa” STS 28.2.89, Ar.1458. Ara bé, perquè es
pugui aplicar aquesta confiança legítima, cal que sigui “legítima”, és a dir que “sea ajustado a
Derecho” STS 26.11.1990.
D’aquesta forma, en el present cas, no hi ha el límit de revisió en funció de la bona fe, al faltar
l’ajust a norma de la disposició i actes als que va referida la revisió.
Tampoc no hi ha una vulneració dels drets dels particulars, a partir del moment que els
suposats “drets” que en principi podrien sortir perjudicats, de fet, tal com s’ha dit amb
anterioritat, mai varen arribar a néixer, atès que es basaren en una interpretació il·legal de
l’article 6 del conveni de 2001.
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C) La manca de documents al·legada pels compareixents.
La manca de documents al·legada pels compareixents, ha estat subsanada ampliant el termini
d’audiència 15 dies més després d’entregar-los la documentació demanada.
D) Conclusió.
Per tot això, a criteri de la que subscriu, correspondria:
Desestimar les al·legacions formulades pels Srs/es. Maria Josep Tuyà Manzanera, Magda
Gonzàlvez Ciment, José Zapater Leiva i Lluís Pérez Sarmiento.
3.- Informe sobre les al.legacions presentades pel Sr. Miquel Diez Folch
A) Respecte a la primera i quarta al.legació, no té res a veure amb l’expedient de revisió
d’ofici que es tramita, ja que fa referència a un expedient de revisió de la descripció i
valoració del lloc de treball d’arquitecte/cap d’urbanisme i mobilitat. Per tant, aquestes
al.legacions són extermporànies, però a més aquest expedient de revisió del seu lloc de
treball ha estat arxivat per Decret 137/2013 de Presidència de data 1 de març de 2013.
B) Respecte a la segona al·legació
El recurrent considera que es trenca el principi d’igualtat de l’article 14 de la Constitució,
atès que no s’ha eliminat aquest concepte al personal laboral.
Considero que no hi ha discriminació, atès que únicament es contempla la il·legalitat
respecte del personal funcionari, no respecte al personal subjecta a la legislació laboral. El
principi d’igualtat consisteix en tractar igualment a tots els que es troben en igual situació,
no als que es troben en una situació desigual, com és el cas. No obstant, fora bo de
demanar un informe a la Diputació de Barcelona, respecte si pel personal laboral procedéis
revisar d’ofici aquest complement.
C) Respecte a la tercera al.legació i el segon apartat de la segona al.legació
El recurrent considera que l’EMD té la facultat de regular l’aplicació d’un complement de
productivitat ajustat a dret.
En segon lloc, esposa que ha quedat demostrat que el complement retributiu associat al
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“complement d’antiguitat” , i posteriorment tractat com a un complement de productivitat, s’ha
vingut aplicat a les retribucions del personal de la corporació des de 1996, Demana que en el
supòsit que es declarés la il·legalitat del concepte retributiu objecte de la present revisió, caldria
constituir-se un fons econòmic destinat a retribuir el preceptiu complement de productivitat.
Sembla que el que pretén el recurrent és cercar una “fòrmula” per a mantenir la percepció
d’una quantitat no ajustada a norma. Però aquest no és l’esperit de la norma. Els complements
que estan regulats en ella tenen uns objectius concrets que han de ser assolits. No es pot
pretendre reconvertir el complement no absorbible en un complement de productivitat.
D) Respecte a la cinquena al·legació
El recurrent demana tota una sèrie de documentació, que tot i que no té res a veure amb
l’expedient de revisió d’ofici, se li ha entregat en data 1 de febrer de 2013 .
E) Conclusió per tot això, a criteri de la que subscriu correspondria desestimar les al·legacions
formulades per Miquel Diez Folch.
Per tot això es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
DESESTIMAR les al·legacions presentades per la Sra. Maria Josep Tuyà Manzanera, Sra.
Magda Gosálvez Climent, Sr. José Zapater Leiva ; pel Sr. Josep-Antoni Gràcia Vicente en nom i
representació del Sr. Lluís Pérez Sarmiento; i pel Sr. Miquel Diez Folch, en base a l’informe de la
secretària-interventora.
SOL·LICITAR el dictamen a la Comissió Jurídica Assessora, de conformitat amb l’article 102 de
la llei 30/92.
VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-ACTUEM i 1 del membre del grup PP.
1 abstenció de la membre del grup CPCV.

4.- ACORD D’AMPLIACIÓ DE SUPÒSITS, QUE DEGUDAMENT JUSTIFICATS, DONEN
DRET A LA PERCEPCIÓ DEL COMPLEMENT DEL 100% DE LES RETRIBUCIONS FIXES
I PERIÒDIQUES DURANT LA INCAPACITAT TEMPORAL AL PERSONAL FUNCIONARI I
LABORAL DE L’EMD DE VALLDOREIX.
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Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRAS i exposa que per decret de la Presidència
575/2012 i ratificat pel Ple en data onze d’octubre de 2012 es va acordar, entre d’altres punts,

“Segon (...)
- L’Entitat Municipal de Valldoreix, en la propera revisió del conveni, negociarà amb els
Representants dels Treballadors de l’EMD de Valldoreix aquells supòsits que amb caràcter
excepcional i degudament justificats el complement arribi al 100% de les retribucions
fixes i periòdiques que es venien percebent en el mes anterior al produir-se la incapacitat
temporal. A aquests efectes, es considerarà degudament justificats els supòsits
d’hospitalització i intervenció quirúrgica.
(...)”
Atès que s’ha produït el cas excepcional i justificat d’una incapacitat temporal d’una treballadora
de l’EMD de Valldoreix.
Atès la potestat d’interpretació de la comissió paritària, d’acord amb el que disposa l’art. 7 de
l’Acord Regulador de les Condicions de Treball del Personal Funcionari i Laboral, s’ha traslladat
aquest cas excepcional i justificat a la comissió paritària per la seva proposta de resolució:
Atès que en data 13 de febrer de 2013 s’ha celebrat comissió paritària acordant-se,
Traslladar la proposta acordada per aquesta comissió paritària al President de l’EMD de
Valldoreix per la seva aprovació i posterior ratificació pel Ple d’aquesta Corporació, en els
següents termes:

Es considera caràcter excepcional, sempre que estigui degudament justificats el
següents supòsits, els quals el complement que s’apliqui serà del 100% de les
retribucions fixes i periòdiques que es venien percebent en el mes anterior al
produir-se la incapacitat temporal:
•
•

Conseqüència d’hospitalització i intervenció quirúrgica.
Conseqüència de processos oncològics i que per tant impliquin
tractaments de radi o
quimioteràpia.
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•

Incapacitats temporals que s’iniciïn durant el període de gestació que
no suposin una situació de risc durant l’embaràs o lactància.
• Conseqüència de malalties greus catalogades en la Disposició Final
Tercera del RD 1148/2011, de 29 de Juliol de 2011.
Així mateix, es proposa que aquesta inclusió tingui efectes retroactius a data 1 de
gener de 2013.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
Primer.- AMPLIAR els supòsits que donen dret a completar amb el 100% de les retribucions
fixes i periòdiques (que es venien percebent en el mes anterior al produir-se la incapacitat
temporal) en les situacions d’incapacitat temporal de caràcter excepcional i degudament
justificades del personal funcionari i laboral d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix.
Segon.- Es considera caràcter excepcional, sempre que estigui degudament justificats, el
següents supòsits, els quals el complement que s’apliqui serà del 100% de les retribucions fixes
i periòdiques que es venien percebent en el mes anterior al produir-se la incapacitat temporal:
•
•
•
•

Conseqüència d’hospitalització i intervenció quirúrgica.
Conseqüència de processos oncològics i que per tant impliquin
tractaments de radi o quimioteràpia.
Incapacitats temporals que s’iniciïn durant el període de gestació que
no suposin una situació de risc durant l’embaràs o lactància.
Conseqüència de malalties greus catalogades en la Disposició Final
Tercera del RD 1148/2011, de 29 de Juliol de 2011.

Tercer.- RECONÈIXER aquest dret amb efectes d’1 de gener de 2013.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del consistori.

5.- DONAR CONFORMITAT L’ESTUDI DE MOBILITAT QUE INCLOU EL PACTE DE
MOBILITAT.
El President retira aquest punt de l’ordre

del dia de la sessió plenària.
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6.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I PLEC DE CONDICIONS DEL SERVEI D’ESCOLA
DE MÚSICA.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que:
ANTECEDENTS
1.- Per sessió plenària de data 27 de maig de 2010 es va acordar l’adjudicació definitiva del
contracte de gestió del servei públic de l’Escola de Música de Valldoreix a QUARTETTSATZ SL.
2.- En data 11 de juny de 2010 es va firmar el contracte administratiu de gestió del servei
públic de l’Escola de Música de Valldoreix, en el qual s’acordava en la clàusula tercera que el
finançament del servei seria mitjançant les següents contraprestacions econòmiques: tarifes a
pagar pels usuaris, la subvenció atorgada per la Generalitat i la subvenció anual atorgada per
l’EMD de Valldoreix, que de conformitat amb la clàusula 9 dels plecs de clàusules es fixava en
8.000€.
3.- El dia 15 de juliol de 2010 es va modificar la subvenció anual establerta en la clàusula 9 dels
plecs de clàusules administratives, la qual va passar a ser de 5.000€, en motiu que s’havia rebut
la subvenció de 94.200 euros (600€ per alumne de 4 a 18 anys) de la Generalitat de Catalunya
pel curs 2009-2010.
4.- El dia 8 de febrer de 2011 es va modificar la subvenció anual establerta en la clàusula 9 dels
plecs de clàusules administratives que regeixen la concessió de l’Escola de Música de Valldoreix
la qual va passar a ser de 6.500€, per col·laborar parcialment en aquest cost de la neteja del
local.
5.- El curs 2010-2011 es va rebre una subvenció de la Generalitat de Catalunya de 77.280€
(460€ per alumne de 4 a 18 anys).
6.- En el ple ordinari del dia 28 de març de 2012 es va haver d’acordar una derrama
extraordinària pel curs 2011-2012 ja que no es va rebre subvenció la Generalitat de Catalunya,
pels següents imports:
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DESCRIPCIÓ
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 3r: Sensibilització i Instrument
Ensenyament Inicial 3r: Sensibilització i Instrument (FN)
Ensenyament Bàsic Iniciació: Llenguatge Musical i Instrument
Ensenyament Bàsic Iniciació: Llenguatge Musical i Instrument (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 i Música Aplicada
Ensenyament Mitjà i Específic Llenguatge i Música Aplicada (FN)
Ensenyament Mitjà, Específic Joves i 2on Instrument: Instrument
(30m)
Ensenyament Mitjà, Específic Joves i 2on Instrument: Instrument
(30m) (FN)
Ensenyament Mitjà, Específic Joves i 2on Instrument: Instrument
(45m)
Ensenyament Mitjà, Específic Joves i 2on Instrument: Instrument
(45m)) (FN)
Grup Instrumental
Grup Instrumental (FN)
Ensenyament Específic Adults: Instrument (30m)
Ensenyament Específic Adults: Instrument (30m) FN
Ensenyament Específic Adults: Instrument (45m)
Ensenyament Específic Adults: Instrument (45m) FN

DERRAMA
23,64 €
18,91 €
35,36 €
28,29 €
42,08 €
33,66 €
69,43 €
55,54 €
82,81 €
66,25 €
12,62 €
10,09 €
52,50 €
41,99 €
68,39 €
54,71 €
92,38 €
73,90
20,98
16,78
73,14
58,51
98,80
79,04

€
€
€
€
€
€
€

7.- En el ple extraordinari del dia 2 de maig de 2012 es va acordar un augment de les quotes
pel curs 2012-2013, per de poder fer front a les despeses sense subvenció de la Generalitat de
Catalunya, consistent en els increments que a continuació es detallen:

Enssenyament
Inicial

Primer: Sensibilització
Segon: Sensibilització+Roda
Instruments
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Quota Curs
Quota Curs Incremen
2011/2012
2012/2013 t
255,60€
268,38€
5,00%
382,32€

401,44€

5,00%

Enssenyament
Bàsic

Enssenyament
Mitjà

Enssenyament
s Específics

Tercer:
Sensibilització+Instrument
Iniciació Llenguatge+Instrument
Primer:
Llenguatge+Instrument+Grup
Instrumental
Tercer i Quart:
Llenguatge+Instrument+Grup
Instrumental
Suplement 45' instrument
Llenguatge+Grup
Instrumental+30' instrument
Llenguatge+Grup
Instrumental+45' instrument
Llenguatge Musical
30' instrument
45' instrument
Grup instrumental
30' instrument (si no fan cap
col·lectiva)
45' instrument (Si no fan cap
col·lectiva)

Matrícula

750,60€

788,13€
788,13€

5,00%

895,28€

940,04€

5,00%

895,28€
136,44€

957,95€
204,66€

8,00%
50,00%

978,36€

1.130,30€

15,53%

1.143,84€
362,04€
504,40€
681,40€
144,68€

1.324,91€
325,84€
554,84€
749,54€
195,32€

15,82%
-10,00%
10,00%
10,00%
35,00%

504,40€

605,28€

20,00%

681,40€
57,47€

817,68€
70,00€

20,00%
21,80%

MOTIUS DE LA NECESSITA DE MODIFICACIÓ
Ates que es preveu que no es rebrà cap més subvenció de la Generalitat de Catalunya pel
finançament del servei públic de l’Escola de Música de Valldoreix.
Atesa la memòria presentada pel director de l’escola de Música en data 18 de febrer de 2013,
en la que es justifica la necessitat d’una subvenció directa de 15.000 euros per part de l’EMD,
per tal de mantenir la viabilitat econòmica de l’Escola de Música. Memòria que contempla les
següents reduccions salarials per tal de quadrar el pressupost:
a. Reducció en un 50% de la paga extra de desembre
b. Reducció en un 40% de la para extra de juny
c. Reducció en un 20% de les retribucions a càrrecs de responsabilitat
d. Reducció d’un 30% de la nòmina ordinària de tot el personal.
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Atès l’informe de la secretaria-interventora de 12 de març de 2012 que es transcriu a
continuació:
L’article 248 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals de Catalunya estableix que les entitats concedents tenen la
potestat d’ordenar discrecionalment les modificacions que l'interès públic exigeix, de la mateixa
manera que quan es gestiona directament el servei i, entre d'altres, la variació de la qualitat,
quantitat, temps o lloc de les prestacions en què consisteix el servei, i l'alteració de la retribució

del concessionari.
Aquesta potestat de modificar unilateralment l'objecte dels contractes, es troba reconeguda
amb caràcter general en l'art. 202 de la LCSP, al establir “Els contractes administratius només

podran ser modificats per raons d'interès públic en els casos i en la forma que preveu el títol V
del llibre I, i d'acord amb el procediment que regula l'article 195. En aquests casos, les
modificacions acordades per l'òrgan de contractació seran obligatòries per als contractistes.”
Es tracta d'un poder per adaptar els contractes ja perfeccionats a noves necessitats, en ares de
la millor gestió de l'interès públic. Però sempre que es modifiquen els termes del contracte per
part de l'Administració, aquesta ha restablir al contractista en el seu equilibri econòmic.
En aquest sentit, el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals estableix els drets del concessionari a l’article 249 afirmant:
“(Dret a) Obtenir la compensació econòmica que mantingui l'equilibri econòmic de la concessió

en els casos en què es produeixi qualsevol de les circumstàncies a què fan referència els
apartats b) i c) de l'article anterior.”
En el mateix sentit, la Llei de Contractes del Sector Públic en la Secció 2. ª del capítol II del títol
II del llibre IV es rubrica “Drets i obligacions del concessionari i prerrogatives de l'Administració
concedent” estableix a l'apartat b) de l'art. 238 el dret que té el concessionari al manteniment
de l'equilibri econòmic de la concessió en la forma i amb l'extensió prevista en l'art. 241 LCSP.
La jurisprudència del TS ha reconegut (per exemple, STS de 19 de setembre de 2000 i
jurisprudència allà citada) el manteniment de l'equilibri econòmic de les concessions
administratives com un principi bàsic de tota figura concessional, emparat en les previsions
contingudes en els arts . 116.3, 127.2.2 a) i b), 129.3 i 5 i 152 del Reglament de Serveis de les
Corporacions Locals. En aquests articles, es regula la teoria de l'equilibri financer de la
concessió administrativa sempre que es donin de dos supòsits: a) alteració del contracte per
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l'Administració, i b) aplicació de circumstàncies imprevisibles.
Cal tenir en compte que, com afirma la STS de 19 setembre 2000, “Els tribunals de l'ordre

jurisdiccional contenciós-administratiu estan capacitats per completar el concepte jurídic
indeterminat de l'expressió "equilibri econòmic de la concessió ", que no pot ser entès més que
com la recerca, en la mesura del possible, d'una igualtat entre els avantatges que es
concedeixen al concessionari i les obligacions que li són imposades, que s'han de compensar
per formar part de la contrapartida entre els beneficis probables i les pèrdues previsibles que en
tot contracte de concessió està implícit i que persegueix una honesta equivalència entre el que
es concedeix al concessionari i el que se li exigeix.”
Per últim, destacar que en relació amb la modificació del contracte de gestió de serveis públics,
l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de 12 de març de 2004
(expedient 50/03) reconeix que: “La vigent legislació de contractes de les administracions

públiques preveu les modificacions de contractes adjudicats i que a part dels requisits formals a
què se subjecten es reflecteix en els arts. 101, amb caràcter general, i 163 de la Llei de
Contractes de les Administracions Públiques, per al contracte de gestió de servei públic, lligant
ambdós la possibilitat de modificació a raons d'interès públic, expressant el primer que "una
vegada perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir modificacions
per raó d'interès públic en els elements que l'integren, sempre que siguin degudes a necessitats
noves o causes imprevistes, justificant-ho degudament en l'expedient ", i el segon-l'art. 163 en el mateix sentit, que "l'Administració podrà modificar, per raons d'interès públic, les
característiques del servei contractat i les tarifes que han de ser abonades pels usuaris".
Com destaca l'art. 241.3 LCSP, les mesures tendents al restabliment de l'equilibri econòmic
podran consistir en la modificació de les tarifes establertes per la utilització de l'obra, en
l'ampliació o reducció del termini concessional o, en general, en qualsevol modificació de les

clàusules de contingut econòmic incloses en el contracte.
Per tot això, s’informa favorablement de la modificació del contracte i Plecs de condicions del
Servei de l’Escola de Música, atès que al no rebre’s la subvenció de la Generalitat de Catalunya,
s’ha de restablir l’equilibri econòmic-financer de la concessió.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- MODIFICAR el contracte i el Plec de condicions del servei de l’Escola de Música
modificant la clàusula 9 del Plec, la qual queda redactada de la següent manera:
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“9. SUBVENCIÓ
1.- L’EMD de Valldoreix concedirà una subvenció anual fixa de 15.000€, que comprendrà el
concert de professors.
En el cas que la Generalitat de Catalunya atorgués subvenció per escoles de Música i Dansa en
aquest curs o en els propers, la subvenció que l’EMD de Valldoreix hauria d’atorgar a l’Escola de
Música tornaria a ser els 6.500 euros que consten en el contracte actual.
2.- La subvenció s’actualitzarà anualment amb l’IPC català.
3.- L’EMD també subvencionarà les bonificacions per família nombrosa establertes en l’Ordenança
Fiscal.”
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora Carme Babiloni i manifesta que observa
que aquest conveni era de 6.500€ per la neteja de l’Escola de Música, aleshores passa a 15.000€
sense especificar si és per la neteja o per altra cosa. No es veu prou clar què correspon a la
neteja i què és la part de subvenció extra que se’ls atorga. Es comenta que aquesta ajuda extra
de 8.500€ és per compensar l’equilibri econòmic que té l’escola de música, amb qui l’EMD ja s’ha
fet responsable, però he estat mirant que han presentat uns números molt bonics fets a
l’ordinador però des del meu punt de vista no n’hi ha prou, he demanat l’impost de societats de
l’any 2011, amb el que m’he quedat una mica esparvarada i encara no he tingut temps
d’estudiar-m’ho perquè ha estat aquest matí, respecte a aquest tema m’abstindré de votar fins
que no sàpiga molt bé què passa amb l’Escola de Música.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que potser no s’ha explicat
prou bé, però que com ja ha dit, el 15 de juliol de 2010 la subvenció era de 8.000€, es va
rebaixar 5.000€ perquè es va aconseguir una subvenció de la Generalitat per valor de 94.200€. Al
2011, com es va decidir o acordar que el tema de la neteja era de l’Escola de Música és a dir de
la concessionària, es va augmentar aquesta subvenció de 5.000€ a 6.500€. Ara s’augmenta la
subvenció a 15.000€ perquè d’aquells 94.000€ que van passar a ser 77.000€, ara són zero.
Llavors per poder fer front a les despeses generals de l’Escola de Música, per a que segueixi
existint l’Escola de Música de Valldoreix, s’ha de fer aquesta petita aportació fins els 15.000€.Tot i
així el gran esforç l’han fet els pares i els professors de l’escola. L’Escola de Música passa de
cobrar 77.000€ més 6.500€ a cobrar 15.000€, a nivell de subvenció. Per tant el gran esforç l’ha
fet l’Escola de Música.
Pren la paraula la senyora Carme Babiloni i manifesta que l’ha entès perfectament, ja se que no
han perdut una subvenció, que la subvenció és una cosa que va a part. A qui això s’ha fet per
ajudar a l’Escola de Música, pel seu equilibri conforme s’havia compromès aquesta EMD
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amb ells. El que passa és que ells també tenen l’obligació d’afinar les seves comptes i si resulta
que les seves comptes no estan afinades perquè la persona no ho ha fet bé, això és el que jo vull
mirar abans de donar diners públics per subvencionar una empresa privada que no sabem com la
gestiona. I com que no tinc dades doncs m’abstinc en el tema.
VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-ACTUEM i 1 del membre del grup PP.
1 abstenció de la membre del grup CPCV.
7.- ACCEPTACIÓ DE L’AJUDA DEL PUOSC 2011 PER L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL
C/ MESTRE CASESNOVES.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONEL i exposa que per resolució del Director
General d’Administració Local, de data 26 de juliol de 2012, es va acordar el canvi de destinació
del PUOSC 2011.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Acceptar la següent ajuda inclosa en el PUOSC 2011 per finançar la següent
actuació, i acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Actuació núm. 2011/1425
Títol: Urbanització del passeig de la Mestra Casesnoves
Pressupost total
Aportació de l’entitat
Subvenció PUOSC total
Subvenció PUOSC-PG
Subvenció PUOSC-MN
Subvenció PUOSC-ET

323.697’00 euros
125.199’10 euros
198.497’92 euros
68.497’92 euros
10.000’00 euros
120.000’00 euros

Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè les
obres s’executin amb normalitat i designar la persona següent, com a responsable de l’actuació:
Lluís Perez Sarmiento, arquitecte tècnic de l’EMD de Valldoreix.
Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que
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sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Quart.- Que el projecte tècnic corresponent a aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació
reglamentària, i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també
de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de
l’actuació, així com la seva posada en servei.
Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària
especificada a continuació hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta
actuació.
Número de partida 07 -151-609-02

Pressupost any 2013

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

8.-DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ANY 2012.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que es dona compte del
següent Decret de Presidència núm. 133/13 de data 28 de febrer de 2013, pel qual s’aprova la
liquidació del pressupost any 2012:
“Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix corresponent a l'exercici pressupostari 2012, realitzada per la Intervenció de Fons
segons els preceptes continguts als articles 183 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes locals, i els articles 89 i següents del Real Decret 500
/1990, de 20 d'abril, així com de l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, pel qual s’aprova
la Instrucció del model simplificat de Comptabilitat Local.
Atès l’informe d’intervenció sobre el compliment dels requeriments de la llei 2/2012 d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Atesos els informes sobre baixes d’ingrès i de despeses d’exercicis tancats.
De conformitat amb el que disposen els esmentats articles, RESOLC:
PRIMER.-

Aprovar

la

Liquidació

del20pressupost de la pròpia Entitat Municipal

Descentralitzada de Valldoreix, corresponent a l'exercici de 2012, de conformitat amb les
magnituds següents:

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA
COMPONENTS

IMPORTS

ANY ACTUAL

IMPORTS

ANYS
ANTERIORS

1.142.992,16

1.812.102,22

2.438.495,27

2.290.625,71

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

0,00
1.548.815,53

-(+) de Pressupostos tancats
-(+) d’operacions no
pressupostàries

822.172,43

2.206.803,76

67.507,31
83.821,95

-( -) cobraments realitzadats
pendent d’aplicació definitiva
0,00
3. (-) Obligacions pendents de
pagament

0,00
1.753.464,44

1.924.279,34

-(+) del Pressupost corrent
799.553,30
-(+) de Pressupostos tancats
242.644,80
-(+) d’operacions no
pressupostàries
-(-) pagaments realitzats
pendents d’aplicació definitiva

1.201.431,22
726.528,40

719.429,62
3.680,28
8.163,28

I. Romanent de Tresoreria Toatal
(1+2-3)

1.828.022,99
2.178.448,59

II. Saldo de dubtós cobrament

267.546,34
322.792,29

III. Excés de finançament afectat

527.497,94
1.357.980,08

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

1.032.978,71
497.676,22

RESULTAT PRESSUPOSTARI
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CONCEPTES

a) Operacions Corrents
b) Altres operacions no financeres

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

8.119.636,51

7.121.303,12

533.297,92

1.786.358,38

AJUST

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

998.333,39
-1.253.060,46

1. Total operacions no financers
(a+b)
2. Actius Financers

8.652.934,43

8.907.661,50

-254.727,07

4.015,76

10.038,81

- 6.023,05

446.903,04

291.056,90

155.846,14

3. Passius Financers

9.208.757,21
9.103.853,23

-104.903,98

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L’EXERCICI
89.610,29

AJUSTOS:

978.096,96
4. Crèdits gastats finançats amb
romanent de tresoreria per a
despeses generals
373.427,92

5. Desviacions de finançament
negatives de l’exercici
6.Desviacions de finançament
positives de l’exercici.

589.375,35

RESULTAT PRESSUPOSTARI
AJUSTAT

SEGON.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe de la Secretària-interventora d’avaluació del
compliment dels objectius de la llei orgànica 2/2012.
TERCER.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera sessió
que se celebri.
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QUART.- Traslladar la present resolució a la Direcció General de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques de
la delegació d'Hisenda a Barcelona.”

9.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 1/2013
D’INCORPORACIÓ DEL ROMANENT AFECTAT.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que es dona compte del
Decret de Presidència núm.149/13, de data 11 de març de 2013, pel qual s’aprova la
modificació de crèdit núm. 1/13, el qual es transcriu a continuació:
“Atès que s’estableix en les Bases d’execució pressupostàries de l’EMD de Valldoreix, de
conformitat amb l’art. 177 i següents del Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i els articles 34 a 48 del Reial Decret
500/90, les modificacions pressupostàries mitjançant incorporació de romanet de crèdit afectat
procediran per expedient instruït a l’efecte i els tràmits fonamentals seran el previ informe
d’Intervenció i Resolució del President de la Junta de Veïns en que es justifiquí allò que
determinen els articles esmentats.
Vist l’informe d’Intervenció del compliment dels requeriments de la llei orgànica 2/2012
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i en virtut de tot l’anterior, RESOLC:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/13 del pressupost prorrogat
any 2012, mitjançant l’incorporació de romanent de crèdit afectat, de conformitat amb l’article
172 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del Text refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma:
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS (1/13)
MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, INCORPORACIÓ ROMANENTS DE TRESORERIA
AFECTATS 2012
CAP 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS
Partida
Descripció partida
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Import

02-920 216.00
02-920-220.00
03-321-212.02
03-321-220.00
04-321-212.00
08-155-221.04
13-155-210.00
17-431-226.99
19-155-216.00
19-172-227.08
25-920-212.00

Manteniment informática i software
Material oficina serv. Generals
Manteniment Escola Bressol
Material oficina i didàctic E.bressol
Manteniment ordinari Ferran Clua
Vestuari Brigada
Mobilitat
Promoció econòmica i del comerç
Manteniment jardineria
Neteja forestal
Manteniment casa de la vila
Total capítol 2

741,60
462,83
3.770,69
342,82
159,72
1.607,97
1.507,17
1.361,25
1.868,20
901,45
142,44
12.866,14

CAPITOL 6 INVERSIONS
07-151-609.02 Urbanització c/Mestres Casasnoves
08-155-601.09 Honoraris tècnics
Total capítol 6

339.631,80

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
07-459-770.00
Línees alta tensió
Total capítol 7

175.000,00

Total incorporacions

331.926,61
7.705,19

175.000,00

527.497,94

ROMANENT DE TRESORERIA
CAPITOL 8
870.02

Romanent de tresoreria per finançament afectat 527.497,94
TOTAL

527.497,94

SEGON.QUEDAR ASSABENTATS de l’informe d’intervenció sobre el compliment dels
requeriments de la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
TERCER.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions.
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L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi
publicat la seva aprovació definitiva.”
10. APROVACIÓ DE FACTURES ANY 2012 I APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA 2/2013 D’INCORPORACIÓ D’AQUESTES FACTURES.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que en el Pressupost any
2012 no s’han pogut reconèixer factures per manca de consignació pressupostària.
Atès que l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspondrà al Ple
el reconeixement d’aquests crèdits de l’exercici anterior.
Vist l’informe d’Intervenció del compliment dels requeriments de la llei orgànica 2/2012
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Aprovar les següents factures de l’any 2012 que es relacionen a continuació:

FRA

PARTIDA

PROVEIDOR

IMPORT

667

02-920-216.00

Aina servicios generales S.L.

2053

06-334-222.99

Tentaciones graficas S.L.

401,20.-

120501

25-920-227.25

Catalana de Clima

664,65.-

999431690506

04-321-221.10

Endesa Energia XXI, S.L.

1.932,67.-

999431690506

04-321-221.10

Endesa Energia XXI, S.L.

1.898,42.-

E5201Y00020554

04-321-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

404,71.-

106-148/12F

08-155-227.20

Sorea S.A.

E8201N01714330

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

120,78.-

E8201N01714333

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

268,96.-

E8201N01716856

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

886,90.-

E8201N01714335

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

1.296,87.-

E8201N01716863

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

913,20.-

E8201N01714378

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

673,34.-

E8201N01731983

09-165-221.10

Endesa 25Energia XXI, S.L

3,76.-

2.660,62.-

513,02.-

E8201N01732022

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

739,95.-

E8201N01732023

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

65,12.-

E8201N01722749

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

814,05.-

E8201N01732055

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

157,01.-

E8201N01739019

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

950,86.-

E8201N01732098

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

303,24.-

E8201N01717091

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

270,69.-

E8201N01739085

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

335,86.-

E8201N01717095

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

470,06.-

E8201N01739396

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

621,14.-

E8201N01717389

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

16,09.-

E8201Y00040272

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

2.779,25.-

E8201N01714788

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

345,65.-

E8201N01732435

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

204,60.-

E8201N01744272
E8201N01741963

09-165-221.10
09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L
Endesa Energia XXI, S.L

106,86.242,73.-

E8201N01741079

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

177,21.-

E8201N01742018

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

647,31.-

E8201N01742441

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

13,21.-

E8201N01742470

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

118,23.-

E8201N01740100

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

534,69.-

E8201N01741969
E8201N01741970

09-165-221.10
09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L
Endesa Energia XXI, S.L

700,16.1.288,43.-

E8201N01741972

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

778,87.-

E8201N01755827

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

443,45.-

E8201N01755867

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

563,44.-

E8201N01755868

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

54,17.-

E8201N01746432

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

787,72.-

E8201N01755873

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

137,95.-

E8201N01741125

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

822,00.-

E8201N01741126

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

845,95.-

E8201N01717389

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

269,29.-

E8201Y00040272

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

247,97.-

E8201N01742178

09-165-221.10

Endesa

Energia XXI, S.L.
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-143,58.-

E8201N01741744

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

835,58.-

E8201N01742268

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

183,66.-

E8201N01740186

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

608,24.-

E8201N01740616

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

3.114,91.-

E8201N01756274

09-165-221.10

Endesa Energia XXI, S.L

119,66.-

03121210084232

08-155-221.10

Union Fenosa Comercial S.L.

973,02.-

031212101222931

09-165-221.00

Union Fenosa Comercial S.L.

1.810,84.-

03121210166882

09-165-221.00

Union Fenosa Comercial S.L.

1.735,68.-

03121210243857

09-165-221.00

Union Fenosa Comercial S.L.

1.391,13.-

03121210249004

09-165-221.00

Union Fenosa Comercial S.L.

812,38.-

03121210251156

09-165-221.00

Union Fenosa Comercial S.L.

873,09.-

03121210286583

09-165-221.00

Union Fenosa Comercial S.L.

868,22.-

03121210293672

09-165-221.00

Union Fenosa Comercial S.L.

1.649,06.-

03121210293674

09-165-221.00

Union Fenosa Comercial S.L.

1.058,95.-

03121210296103

09-165-221.00

Union Fenosa Comercial S.L.

588,94.-

SEGON.- Aprovar la modificació pressupostària 2/2013 amb càrrec al Romanent de Tresoreria,
per incorporar els compromisos adquirits en l’exercici anterior.
El pressupost una vegada suplementat i modificat de la següent manera:

MODIFIACIÓ DE CRÈDITS 2-13 INCORPORACIÓ FRAS.PENDENTS 2012
CAP 2 COMPRA BENS CORRENTS
CAPITOL 2
Descripció partida
Import
08-155-221.10
Consums i subm. edifici Brigada
973,02
09-165-22100
Energia enllumenat public
37.033,04
08-155-227.20
Contracte manteniment clavegueram
2.660,62
04-321-221.10
Consums i subm. Ferran Clua
4.235,80
25-920-227.25
Contracte manteniment aire acondicionat
664,65
06-334-222.99
Maquetacio cultura
401,20
02-920-216.00
Manteniment informatic i software
3,76
TOTAL CAPÍTOL 2
45.972,09
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ROMANENT DE TRESORERIA
CAPITOL 8
870.02
Romanent parcial de tresoreria
TOTAL

45.972,09
45.972,09

TERCER.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe d’intervenció sobre el compliment dels
requeriments de la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
QUART.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi
publicat la seva aprovació definitiva.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ i CARBONELL i
manifesta que són totes les factures que no han pogut entrar en pressupost 2012 i que ara es
passen al 2013 a càrrec del romanent de tresoreria. És un total de 45.972€ en que hi ha
consums i subministraments de la Brigada, energia i enllumenat públic, contracte de
clavegueram, consums i subministraments del CEIP Jaume Ferran i Clua, contracte i
manteniment de l’aire condicionat i maquetació de cultura i manteniment informàtic i software.
Totes aquestes partides es paguen amb romanent de tresoreria –que la Llei ens ho deixa fer- i
així regularitzem totes aquestes factures que no han pogut entrar i així queden pagades i
finançades.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

11.-MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 3/2013.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que es proposa al Ple de la
Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 3/2013 amb càrrec a
baixes per transferència.
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MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, TRANSFERÈNCIES DE CRÉDITS
PRESSUPOST DE DESPESES
CAPITOL 6 INVERSIONS
04-321-623.00
Adquisició vídeo porter escola F.Clua
1.210,00
06-334-625.00
Adquisició piano
12.000,00
Total capítol 6
Total transferències de credits

13.210,00
13.210,00

BAIXES PRESSUPOST DESPESES
CAPÍTOL 2

COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS

02-920-270.00

Despeses imprevistes
Total transferències de credits

13.210,00
13.210,00

SEGON.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe d’intervenció sobre el compliment dels
requeriments de la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
TERCER.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions.
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi
publicat la seva aprovació definitiva.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ i CARBONELL i
manifesta que en el capítol 6 d’inversions hi ha l’adquisició d’un vídeo porter pel CEIP Jaume
Ferran i Clua valorat en 1.210€ i l’adquisició d’un piano per la Nau de Cultura per valor de
12.000€. Aquesta modificació es financia en la partida de despeses imprevistes.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
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12.- MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES FICALS NÚM. 10 GENERAL REGULADORA
DELS PREUS PÚBLICS; NÚM. 12 REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER A LA
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TALLERS D’ACTIVITATS EDUCATIVES AL CASAL DE
CULTURA I BIBLIOTECA DE VALLDOREIX.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa la modificació de les
ordenances següent:
Ordenança fiscal número 10
General reguladora dels Preus Públics
L’Àrea de cultura d’aquesta EMD proposa:
- Suprimir el preu del llibre 25è Aniversari del Premi literari de Valldoreix (Annex 1) i les Postals
(Annex 2).
- Modificar les impressions de fulls en color (Annex 3)
- Afegir un preu pel servei de préstec interbibliotecari, sol·licitud i obtenció de documents o revistes,
despeses de transport de cada sol·licitud.
L’ordenança queda redactada de la següent manera:
Annex 1. Preus llibres
Valldoreix la Voluntat d'un poble
15,45
Arbres de Valldoreix
6,20
CD Arbres de Valldoreix
2,05
Es bonificarà als llibreters i altres establiments comercials que estiguin interessats en la venta dels
llibres amb un 30% per cada llibre venut.
ANNEX 2. BANDERES
Bandera Valldoreix 70 x 100 rilfix
Es bonificarà als llibreters i altres establiments comercials que estiguin interessats
en la venda dels anteriors articles amb un 30% per cada article venut.

21,15

ANNEX 3. PREUS PÚBLICS PER IMPRESIONS A LA BIBLIOTECA VALL D’OR DE
VALLDOREIX
Impressions en blanc i negre
0,10
Impressions en colors, per unitat DIN A4
0,40
Reposició per pèrdua del carnet de biblioteca
1,05
Reposició per pèrdua d’un llibre: en cas de pèrdua d’un llibre aquest s’haurà de reposar o,
alternativament, fer el pagament pel valor que tingui en el mercat
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Servei de préstec interbibliotecari, sol·licitud i obtenció de documents o revistes,
despeses de transport de cada sol·licitud
-Es procedirà a la devolució de la taxa, únicament, quan no s’hagi pogut
facilitar a l’usuari el document sol·licitat
-Resten exemptes les peticions realitzades pels usuaris dels bibliobusos i
biblioteques filials quan aquestes són, exclusivament, dels fons
documentals de la biblioteca de referència de la qual es rep el suport

1,50

Ordenança fiscal número 12
Reguladora del Preu Públic per a la prestació del servei de tallers d’activitats educatives al
Casal de cultura de Valldoreix
L’Àrea de cultura d’aquesta EMD proposa modificar les categories M i N.
L’ordenança queda redactada de la següent manera:
Bases i tarifes
Article 5. Es determinen les següents tarifes, pels diferents tallers establerts :
Categoria

Gener - Juliol
i d’octubre a
desembre**

Condicions

A

27,65 €/mes

1 h/stm. – sense material bàsic

B

28,75 €/mes

1 h/stm. - amb material bàsic

C

31,70 €/mes

1,30 h/stm. - sense material bàsic

D

34,65 €/mes

1,30 h/stm. – amb material bàsic

E

40,20 €/mes

2 h/stm. – sense material bàsic

F

47,55 €/mes

2 h/stm. - amb material bàsic

G

44,65 €/mes

2,30 h/stm. - sense material bàsic

H

54,95 €/mes

2,30 h/stm. - amb material bàsic

I

49,35 €/mes

3 h/stm. – sense material bàsic

J

59,80 €/mes

3 h/stm. - amb material bàsic

K

69,50 €/mes

4 h/stm. – sense material bàsic

L

78,85 €/mes

4 h/stm. - amb material bàsic
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M

20,00 €/mes

Especial Lectura i Llengua (3 hores mensuals)

N

Gratuït

Especials (Immersió llengua catalana, ...)

O

47,55 €/mes

Especial – Taller de dibuix de model al natural
(1,30 hores setmanal – amb material bàsic)

P

32,40 €/mes

Especial - Taller de Graffitis
(3 h/stm. – amb material bàsic)

Q

123,70 €/mes

Especial monogràfic- Taller de Joieria Tèxtil
(10 sessions)

**Aquests preus no s’aplicaran fins a setembre de 2013.

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
13.- DONAR COMPTE DEL DECRET 86/2013 D’APROVACIÓ DE LES BASES DELS
CARTELLS DE LA FESTA MAJOR.
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i exposa que es dóna compte del
següent Decret de Presidència núm. 86/2013, d’aprovació de les bases dels cartells de Festa
Major:
Atès que han estat redactades les bases del concurs de cartells de la Festa Major de Valldoreix 2013,
que es duen a terme cada any, i que són les que segueixen :

1.- Objecte del concurs :
Seleccionar el cartell anunciador de la Festa Major de Valldoreix 2013
2.- El concurs està adreçat a tothom qui hi vulgui participar, hi ha tres modalitats:
A: Adults (a partir dels divuit anys)
B: de 14 a 17 anys (ambdós inclosos)
C: de 6 a 13 anys (ambdós inclosos)
3.- Les obres no han d’anar signades, encara que el cartell guanyador serà signat abans de
reproduir-lo
4.- L’autor de l’obra ha d’emplenar la butlleta adjunta a aquestes bases i l’ha d’introduir dins d’un
sobre tancat a l’exterior del qual ha d’escriure el lema de l’obra i la modalitat. Si el participant és
menor d’edat també haurà d’incloure en el sobre, el permís pare/mare/tutor autoritzant la seva
participació.
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5.- Els treballs es podran presentar fins el dijous dia 6 de juny del 2013 a l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, Rbla. Mossèn Jacint Verdaguer número 185.
El sobre tancat amb la butlleta junt amb el cartell s’ha de presentar al Registre d’Entrada en horari
de dilluns a divendres de 9 a 18 hores, excepte festius.

6.- Els originals s’han de presentar muntats sobre base rígida i hauran d’amidar 67 cm de llargada
x 48 cm d’amplada. En cas que el cartell original s’hagi fet amb ordinador, també cal presentar-lo
en un CD. Si el cartell inclou una imatge fotogràfica caldrà adjuntar el suport digital corresponent.
7.- Els cartells hauran de ser ideats de manera que puguin ser reproduïts a quatre tintes,
mitjançant el sistema de quadricomia. Per aquest motiu no seran admeses tintes metal·litzades ni
fluorescents ni tampoc relleus i/o volums enganxats.
8.- No s’acceptarà cap cartell on quedin reflectits focs artificials.
9.- Les obres presentades tindran caràcter d’original i definitiu.
10.- En el cartell caldrà que hi constin els següents elements:
Festa Major Valldoreix 2013
13, 14, 15 i 16 de setembre
L’escut de l’ EMD (us el podeu descarregar entrant a www.valldoreix.cat,
puntegeu l’apartat Entitat Municipal i dins l’apartat símbols)
11.- Els cartells guanyadors quedaran propietat de l’EMD de Valldoreix.
12.- El jurat estarà format per 4 vocals, més la presidència del Vocal de Cultura.
13.- El jurat no podrà declarar el premi desert i el seu veredicte serà inapel·lable.
14.- El cartell anunciador de la Festa Major podrà ser de qualsevol modalitat.
15.- Amb tots els cartell presentats es farà una exposició al Casal de Cultura de Valldoreix durant la
Festa Major.
16.- La data i forma de lliurament dels premis es determinarà en el Programa de la Festa Major de
Valldoreix 2013.
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17.- Els sobres dels guanyadors del Concurs de Cartells s’obriran en el mateix moment que es
llegeixi l’acta del Jurat.
18.- Acabada l’exposició es podran recollir les obres no premiades durant la resta del mes de
setembre a l’ Àrea de Cultura de l’ EMD de Valldoreix. Els cartells no recollits dins d’aquest termini,
passaran a ser propietat de l’ EMD de Valldoreix.
19.- Es concedirà un premi de 750 euros al guanyador de la modalitat A d’adults, un premi de 450
euros per a la modalitat B (de 14 a 17 anys) i un altre en material de belles arts per valor de 450
euros per a la modalitat C
20.- Cada participant podrà presentar-hi un màxim de dues obres, cal que siguin originals i
inèdites.
21.- Qualsevol aspecte no previst en aquestes bases serà resolt pel Jurat, i les seves decisions
seran inapel·lables. La participació en aquest concurs comportarà l’acceptació d’aquestes bases.
En virtut de tot l' anterior, i de la competència que m' atorga l'article 21 de la Llei 7/1995, de 2 d' abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, per la redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril; article
80 de la Llei 8/1987, de 15 d' abril, 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 del Ens Locals, RESOLC:
PRIMER.- APROVAR les Bases del Concurs de Cartells de la Festa Major de Valldoreix 2013.
SEGON.- CONVOCAR el Concurs de Cartells de la Festa Major de Valldoreix 2013 que es regirà per les
corresponents Bases de la Convocatòria.
TERCER.- DONAR PUBLICITAT i promoure la concurrència al Concurs convocat mitjançant la inserció
d’anuncis en el Tauló d’edictes de l’EMD, Casal de Cultura, l’Infovalldoreix, el Tot Sant Cugat, el Diari
Sant Cugat, i portal WEB de l’EMD.
QUART.- Donar compte d’aquest Decret al proper Ple.

14.- NOMENAR REPRESENTANT AL CONSELL
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

ASSESSOR

URBANISTIC

DE

Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió
plenària de 17 de desembre de 2012, ha creat el Consell Assessor Urbanístic Municipal,
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format per professionals i especialistes de reconegut prestigi i d’experiència professional
contrastada en l’àmbit de l’urbanisme a proposta de cadascun dels grups municipals que
integren l’esmentat Ajuntament.
Vist que la finalitat d’aquest Consell Assessor urbanístic és realitzar recomanacions, gràfiques i
escrites, de valoració sobre les propostes a nivell d’Avanç de Planejament que presenti l’equip
de govern de l’Ajuntament per tal d’introduir-hi aquelles millores tècniques que s’estimi oportú.
Atès que per escrit de 30 de gener de 2013, registrat d’entrada a aquesta EMD amb núm. 458,
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès sol·licita a l’EMD de Valldoreix que designi al seu
participant al Consell Assessor Urbanístic per tal de ser convidat sempre que hi hagi un tema
que ens afecti directament.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Designar al Pere Brualla Espurt com a participant al Consell Assessor Urbanístic de
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
SEGON.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i
manifesta que te entès que el senyor Pere Brualla és director dels serveis tècnics i persona de
confiança d’aquest equip de govern. Com a supervisor tècnic dels caps tècnics de l’EMD. Aquest
senyor, la seva tasca acabarà quan aquesta junta de govern no continuï i llavors ens preguntem
qui seguirà aquest projecte que és a tant llarg termini, quan ell no hi sigui. Aquesta EMD té
tècnics funcionari i laborals permanents, i no entén perquè no ho fan ells aquesta gestió.
Contesta el PRESIDENT i manifesta que si que és un càrrec de confiança i que dins de la
legislatura tot el que es gestioni ho farà el senyor Brualla. Quan s’acabi la legislatura
probablement estarà un altre govern i per tant ja es decidirà qui serà el representant. No
necessariament ha de ser-ho algun treballador funcionari o laboral fix. Entenem que si
dipositem la confiança en una persona doncs, com molt bé vostè ha dit, és amb ella a qui li
encarreguem aquestes tasques. El proper equip de govern ja decidirà qui vol que el representi.
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que està molt bé que vostès
tinguin un tècnic de confiança però els tècnics de la casa perquè no poden col·laborar en
aquest Consell?
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Contesta el PRESIDENT i manifesta que ja ho ha dit, que si és aquest el tècnic de confiança
doncs és ell qui representa a aquest equip de govern, i això no vol dir que no tinguin confiança
en altres tècnics de la casa però com a competència de l’equip de govern és la de designar els
tècnics que s’encarreguen de portar les diferents tasques. Un nou equip de govern decidirà el
que vulgui. A més també, si es nomena un tècnic de la casa, aquest pot demanar una
excedència, es pot jubilar, pot caure malalt, etc. així que no hi ha diferència.
VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-ACTUEM i 1 del membre del grup PP.
1 abstenció de la membre del grup CPCV.

15.-MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE
No es presenta cap moció ni cap proposta dels grups municipals al ple.
16.-ACCIÓ DE GOVERN
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que com saben la setmana passada es va realitzar el
mercat de segona mà a la plaça del Casal de Cultura, va ser un mercat de molt èxit, i es van
recollir les suggeriments de la gent que hi va participar i els anirem incorporant per millorar el
servei.
Dins de l’Agenda XXI hi ha els itineraris que es fan per llocs naturals, també informar que han
començat la neteja de les rieres per part de CIRE, i concretament han començat per la riera del
Nonell.
La setmana passada es van celebrar les 5 Milles femenines, i com hem comentat abans, també
va ser un èxit i aquesta vegada es va fer un recorregut mixt, part per asfalt i part per dins del
bosc i tal com ha comentat el senyor Gavaldà abans, estudiarem per l’any que ve quines altres
mesures s’inclouran.
També hem celebrat el dia de la Dona, amb una funció de teatre d’una obra de teatre que es va
representar a la nau de cultura.
S’ha fet unes voreres a l’avinguda Monmany, que estaven molt malmeses i estaven pendents de
fer des de 5 o 6 anys.
Hem demanat a la Generalitat una subvenció pel carril bici de l’avinguda Joan Borràs, Ramon
Escayola i Rbla del Jardí.
Comentar que s’ha pogut cobrar finalment les subvencions de l’Escola Bressol i Escola de
Música de l’any 2010, per import de 205.000€. Després d’insistir molt i de la reunió amb el
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Departament d’Ensenyament, ens ho han abonat.
Pel que fa a les línies d’alta tensió, tot el que són els treballs de soterrament dels tubs, gairebé
estan fets, només manca un tram comprès entre avinguda Baixador, les finques del Sr. Anglès i
Sr. Lloveras, que s’ha endarrerit per un tema burocràtic. En la última reunió, que va ser
dimecres, en principi està previst que es subministri el cable el mes de juliol, i això comporta
que s’ha de fer aquest segon pagament el mes de juliol i pels càlculs que ens van fer saber,
l’obra es creu que estarà acabada el mes de desembre.

17.- PRECS I PREGUNTES
Consell de la Vila.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que en
el Consell de la Vila celebrat fa uns dies, es van donar diferents situacions que volia comentar.
Penso que aquesta reunió del Consell de la Vila estava convocat per parlar d’un tema de
mobilitat, l’Estudi de Mobilitat. Es va parlar de tot menys del propi pacte de mobilitat. Dins el
que va ser la moderació de la reunió, potser ens vam sortir una mica del camí. Això no passa
res, perquè va ser profitós per a tots i pel propi Pacte de mobilitat, però em va cridar més
l’atenció la manca d’educació o de control de caràcter que no sé si és un problema d’educació o
també de caràcter, d’una sèrie de persones, una d’elles va llençar els papers de la carpeta i va
començar a donar voltes per la sala. Una altra parlant d’una forma que a mi em va semblar poc
educada, prepotent i faltant a les formes. I alguna d’aquestes persones no és la primera vegada
que té un problema d’aquests o una actuació com aquesta. Dic problema perquè a la resta
d’assistents ens molesta aquests tipus de comportament. M’he estat mirant el reglament del
Consell de la Vila, i crec recordar que l’article 15.7, diu que el moderador pot posar ordre, i que
pot fer un avís si algú no es comporta i fins i tot pot fer-li un segon avís si continua amb la
mateixa actitud; i si segueix pot ser expulsat de la sala. Si aquest comportament és reiterat en
altres sessions, es pot elevar una proposta d’expulsió amb votació secreta. Jo demanaria que
això s’apliqués de forma rigorosa, perquè a banda que s’agraeix moltíssim les aportacions que
individualment cadascú pugui fer, el que s’ha de mirar és que es comporti com a persona. Entre
persones estem mirant de fer un diàleg, podrem tenir visions radicalment contràries, però les
hem de respectar i si a més a més a qui s’està parlant és a una dona, doncs amb més raó
encara. Els demano siguin contundents amb aquest tema. Si el moderador no aconsegueix
l’ordre, que intervingui el President o el Vocal designat per ell.
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que subscriu tot el que ha dit el senyor Canals, que
està totalment d’acord. En tots els processos públics ha d’estar l’educació per damunt de tot i
s’aplicarà el reglament, tal com demana el senyor Canals. Amb l’equip de govern hem
37

parlat d’aquesta situació i ja es va decidir que adoptaríem mesures contundents per a que no
torni a passar.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i dóna les gràcies al senyor Canals i li
agraeix les seves aportacions. Vull aclarir que té tota la raó, que es va parlar més de l’estudi de
mobilitat que del pacte, quan s’havia convocat per a tal fi, però s’ha valorat positivament les
aportacions dels Consellers, que potser en un inici semblava que anaven molt en contra però
ara s’ha vist que no és així, i ja ho comentarem en el proper ple on passi la seva aprovació.
Sempre mirem de créixer, sumar i anar junts.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que un altre suggeriment
seria, ja que un torn d’intervencions de dos minuts, obliga a ser molt concís i a vegades no
permet ni aconsegueix traslladar l’aportació que es vol fer, jo proposaria que les intervencions
poguessin ser una mica més llargues. També per part dels membres del consell que vulguin
intervenir, que estudiïn molt bé la proposta que volen fer per no perdre temps.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que així ho faran i moltes
gràcies per les aportacions i que si tothom ve amb els deures fets, la sessió serà més àgil.
Nova Llei de govern local.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que s’ha oblidat de
mencionar-ho en l’apartat d’acció de govern, que és la nova llei que s’està gestant de
l’administració local. Per un costat estem esperant que la Generalitat enviï un esborrany
d’aquesta nova llei; ens vam entrevistar fa 15 dies, en el Parlament amb el Director General
d’Administració Local, senyor Joan Cañadas, i ens va prometre que en un termini de 10 o 15
dies ens facilitarien aquest text per poder treballar-lo. També des de Madrid, des del govern
central, estan fent una nova llei de la que ja han sortit diferents esborranys, s’han presentat
al·legacions i demà hi ha una reunió a Madrid de la Federació d’EMD’S d’Espanya on hi
participarem; i una altra reunió passat demà a León a la qual també participarem. Existeixen
dues federacions, una que representa més a les EMD’S del Sud i una altra federació o
associació que contempla, o que agrupa les EMD’S de Castella i Lleó, Astúries i Galícia. Un dels
objectius també és que les dues Federacions es fonin en una de sola i es pugui caminar en un
sol sentit i en defensa de la problemàtica del món de les EMD’S.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la
sessió a les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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