
 

 

 
 
 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL VINT-I-TRES DE MAIG DE DOS MIL TRETZE. 
 

A Valldoreix, el dia vint-i-tres de maig 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 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 21 DE 
MARÇ DE 2013, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 18 DE MARÇ DE 2013, I 
DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 4 D’ABRIL DE 2013 
 
Pren  la paraula el PRESIDENT i exposa que han estat redactats els esborranys de l’acta del ple 
ordinari de data 21 de març  de 2013, l’acta del ple extraordinari de 18 de març de 2013 i del ple 
extraordinari del dia 4 d’abril 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 21 de març de 2013, de 
l’acta del ple extraordinari de 18 de març de 2013 i de l’acta del ple extraordinari del dia 4 
d’abril de 2013. 
 
VOTACIÓ.- Unanimitat dels membres del Consistori. 

 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 
6.000 EUROS, DES DEL DIA  AL DIA 1 DE MARÇ  DE 2013 AL 30 D’ABRIL 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. 
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Es dóna compte al Ple que del dia 1 de març de 2013 al dia 30 d’abril de 2013, s’han aprovat els 
següents Decrets de contractacions superiors a 6.000 euros més IVA. 
 

- Decret 151/13, de 11 de març, d’adjudicació del contracte d’obres del projecte 
d’urbanització dels carrers Mestra Casesnoves i Can Cadena a l’empresa Voracys, SL, pel 
preu de 161.132,00 euros més IVA, amb un termini d’execució de 40 dies. 

 
- Decret 165/13, de 18 de març, d’adjudicació del contracte de redacció de la modificació o 

revisió del projecte de construcció del pont del passeig Rossinyol sobre la riera de Can 
Nonell a l’empresa Enginyeria i gestió d’Infraestructures SLP, pel preu de 7.300,00 euros 
més IVA, amb un termini d’execució de dos mesos. 

 
- Decret 197/13, de 2 d’abril, d’adjudicació del contracte d’obres pels treballs de 

senyalització  horitzontal i vertical dels carrers Sant Francesc i altres a l’empresa Proseñal 
SL, pel preu de 7.965,10 euros més IVA, amb un termini d’execució de cinc dies. 

 
- Decret 235/13, de 19 d’abril, d’adjudicació del contracte d’obres de reparació de voreres 

de diversos carrers de Valldoreix a l’empresa Construcciones Fertres SL, pel preu de 
16.905,93 euros més IVA, amb un termini d’execució de 30 dies. 
 

- Decret 247/2013, de 25 d’abril, d’ajudicació del contracte d’assessorament en participació 
ciutadana a l’EMD de Valldoreix, a la Sra. Marta Martorell Camps, pel preu de 16.500,00€ 
més IVA, per termini de dos anys prorrogables un any, sent la durada màxima del 
contracte inclòs el període de pròrroga de tres anys. 

 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que respecte del Decret 235 que parla de l’adjudicació de l’obra de reparació de 
voreres i el Decret 247 que parla del contracte d’assessorament en participació, pregunta si han 
sortit a concurs o com s’han licitat. 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que és un contracte per 
procediment negociat, però la Secretària de la Corporació ens ho explicarà. 
 
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que en els dos casos és un 
contracte negociat, s’han demanat tres pressupostos perquè per la quantia no calia fer concurs. 
 
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta pel que fa al Decret 151/13, 
que és l’adjudicació d’una obra, creiem que seria un tema de cortesia, que quan hi hagin 
aquestes taules de participació, es convidés a l’oposició a ser-hi. Pel que fa al Decret 247/13, 
que parla dels honoraris de la senyora Martorell, s’hauria d’aclarir una mica el text perquè posa 
que el preu és de 16.500€ pel termini de dos anys. I dona a confusió si és per un any o per 
dos. S’hauria d’afegir anual per distingir-ho. Després també creiem que el termini si fos per un 
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any estaria molt més bé, perquè donaria elasticitat a l’EMD per prendre decisions en moments 
determinats. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que pel que fa al termini del 
contracte, vam decidir fer-ho per dos prorrogable a un any més, perquè la nostra intenció és 
continuar amb la participació ciutadana i donades les circumstàncies necessitem de l’assessoria 
externa, ja que el Juanjo que és el nostre tècnic de participació ciutadana, porta altres temes 
prou importants com el de les EMD’S i hem considerat que necessitem aquest contracte. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que de l’altre petició en prenem nota.  
 

3.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que vista la proposta de 
Reglament d’Organització Municipal. 
 
Vist l’informe favorable de la secretària-interventora de data 13 de maig de 2013. 
 
Proposo a la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament d’Organització Municipal, que s’adjunta com 
a annex a les propostes. 
 
SEGON.- SOTMETRE l’esmentat Reglament a un tràmit d’informació pública durant trenta 
dies hàbils, mitjançant la publicació de l’anunci al BOP, al DOGC, al diari La Vanguardia, i el 
tauler d’anunci de l’EMD de Valldoreix i a la web de l’EMD. L’expedient podrà ser examinat i 
consultat per qualsevol interessat a les oficines de l’EMD de Valldoreix, durant un termini que 
finalitzarà trenta dies hàbils des de l’endemà de la última publicació al BOP i el DOGC.  
 
Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, 
davant l’EMD de Valldoreix, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri 
pertinents en relació al Reglament esmentat més amunt. Els escrits es podran adreçar a la 
Corporació emprant qualsevol dels mitjans a que fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, el Reglament 
esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici 
de la seva publicació íntegra al BOPB i al butlletí informatiu local, al tauler de d’anuncis de la 
corporació i anunciar al DOGC la referència del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text, 
tal com disposen l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya; l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 
l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
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TERCER.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb l’article 65.3 del ROAS s’haurà 
de  trametre còpia de l’acord d’aprovació definitiu i còpia íntegra i fefaent del Reglament a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que 
com ja saben hem estat treballant des de la Vocalia de Serveis Interns però amb la feina del 
tècnic de participació ciutadana i la Secretaria-intervenció de l’EMD, per tal de presentar el 
Reglament Orgànic Municipal. Aquest reglament, el que hem pretès que faci és regular allò que de 
forma fàctica ja s’està fent. És a dir el costum d’operació, de procediment, de procés que es fa a 
l’EMD, posar-lo sobre paper. Això evidentment amb totes les aportacions legals, acollint-nos a 
totes les reglamentacions i lleis que hem de tenir presents. Aquest esborrany de ROM es va 
presentar al Consell de la Vila del mes de gener perquè els consellers poguessin fer aportacions, el 
vam presentar als treballadors de la casa perquè són també part implicada i podien fer-nos 
aportacions importants, i també a l’oposició perquè poguessin fer les aportacions que creguessin 
oportunes. He de dir que no hem rebut aportacions de cap d’aquests tres grups que he dit i que hi 
haurà un termini per a que els ciutadans i tots en general puguem presentar els suggeriments que 
creguin convenients. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.-  Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta 
que volia fer una aportació referit a l’ús de la llengua castellana o catalana, i llegeixo textualment: 
“la llengua pròpia de l’EMD de Valldoreix és la catalana i aquesta serà llengua de relació pública 
amb els ciutadans i també de l’administració local i entre les diverses administracions dins de 
l’àmbit de Catalunya”. D’entrada, que al qui vingui se li dirigeixi la paraula amb Català em sembla 
molt bé, que la persona que es dirigeixi en Castellà perquè no entén el Català, se li ha de donar la 
possibilitat que la persona que l’atengui correspongui contestant en Castellà. Jo la interpretació 
que faig de l’apartat 2, és el que es disposa en l’apartat anterior no perjudica en cap cas el dret de 
tots els ciutadans a relacionar-se amb l’EMD en llengua castellana; i jo diria faltaria! Perquè de fet 
a Catalunya i està reconegut en l’Estatut, es parlen les dues llengües el Castellà i el Català. 
Sembla que a l’EMD només es dirigirà el ciutadà en Català, això entenc que haurien de ser més 
flexibles. 
 
Contesta la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que la llengua pròpia de Catalunya és 
el català, independentment que hi hagi una altra llengua que en aquests moments sigui oficial. El 
que diu aquest article és que la llengua catalana serà la de relació pública amb els ciutadans i 
entre les diferents administracions. Això no obvia, i és el que diu el punt 2, el que es disposa en 
l’apartat anterior, no perjudicarà en cap cas a tots els ciutadans a relacionar-se amb l’EMD en 
llengua castellana. És evident que si arriba una persona que parla castellà i que no entén el 
català, se li contestarà en castellà. Si vostè s’ha fixat, en ocasions han vingut ciutadans que fa poc 
que viuen aquí i que són d’altres pobles d’Europa i se’ls intenta parlar en anglès, en francès o en 
allò que es pugui per a que ens entenguin. Per tant no crec que el redactat d’aquest article tingui 
cap problema per a que el ciutadà es pugui relacionar en català o en castellà.  
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Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que li agraeix l’aclariment 
perquè en el cas que es donés alguna confusió en aquest extrem, ha quedat prou aclarit per la 
seva part, en tractar aquest punt, que això no passarà encara que hi hagi diferent interpretació en 
aquest article, i que la seva explicació és prou i suficient.  
 
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que estem en estudi d’aquest 
ROM, perquè amb anterioritat en teníem un altre esborrany, i durant el termini d’informació 
pública, farem els suggeriments i aportacions per col·laborar amb l’EMD, per a que tinguem un 
ROM aprovat per tots. Estem convençuts que quan aprovem el definitiu serà per majoria i per un 
si. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i dóna les gràcies a la senyora Babiloni i 
lamenta que les aportacions no les hagin aportat abans, quan des del mes de gener se’ls va fer 
entrega del primer esborrany. Més que res, perquè finalment ens haurem de felicitar perquè les 
aportacions arribin però ens haguéssim pogut estalviar un temps, no de l’equip de govern, però si 
dels tècnics que podien haver treballat sobre les aportacions que vostès haguessin fet. 
 
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que està d’acord però 
certament l’últim esborrany del ROM només fa una setmana que el tenim, i com que hi ha 
modificacions bastant essencials, ens el volem mirar be i aleshores a partir d’aquí ja podem 
començar a treballar i no fer-ho dues vegades. Gràcies. 
 
Contesta la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que l’esborrany el tenien des del mes 
de gener i fins la setmana passada no van fer cap aportació. És veritat que aquest document que 
és el que nosaltres presentem per la seva aprovació i que és el definitiu, fa una setmana que el 
tenen, però en l’anterior document no hi va haver-hi aquesta comunicació. 
 
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i reitera que està totalment d’acord amb la 
senyora Baldoví, que ja ho ha dit, però ara que és un document més definitiu ja podem treballar 
amb més seguretat sobre el tema. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per 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.- ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE I PLEC DE CONDICIONS DE LA 
CONCESSIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS, 
FORMALITZAT ENTRE L’EMD DE VALLDOREIX I L’EMPRESA AUTOTRANSPORTS SAIZ 
TOUR, S.A 

 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa que vista la memòria-informe de 
data 6 de maig de 2013, redactada pel Cap d’Urbanisme i Mobilitat, justificativa de 
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l’actualització i modificació del contracte i plec de condicions de la concessió per la prestació del 
servei de transport urbà de viatgers, formalitzat entre l’EMD de Valldoreix i l’empresa 
Autotransports Saiz Tour, S.A. 
 

Vist l’informe de la Secretària-Interventora d’aquesta EMD, de data 13 de maig de 2013 que es 
transcriu a continuació: 

“ Primer.- La prestació del servei de transport urbà de viatgers en autobús de l’EMD de 
Valldoreix, essent un contracte administratiu de gestió de serveis, que la seva regularització es va 
aprovar en data 30 de gener de 2003, es regula pel Decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, de 
conformitat amb la disposició transitòria primera del  Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14  de 
novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Per altra part, també es regeix per allò que estableixen sobre la concessió de gestió de serveis 
locals els articles els articles  249.3.a, 258 i 259 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 els articles 243 a 
265 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya. 
 
Segon.- 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 en 
l’article 101 del text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, que 
estableix: 
 
“Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir  
modificacions per raó d’interès públic en els elements que l’integrin, sempre que siguin degudes 
a necessitats noves o causes imprevistes, justificant-ho degudament en l’expedient”. 
 
En l’informe del Cap d’Urbanisme i Mobilitat, queda justificat que existeixen raons d’interès 
públic que són degudes a necessitats noves, atesa la llarga durada de la concessió. 
 
 
Per altra part, l’article 249 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que el concessionari té  “(Dret a) Obtenir la 
compensació econòmica que mantingui l'equilibri econòmic de la concessió en els casos en què 
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es produeixi qualsevol de les circumstàncies a què fan referència els apartats b) i c) de l'article 
anterior.” 
 
En la memòria-informe del Cap d’Urbanisme i Mobilitat en la conclusió de l’apartat 3.2.1 es fa 
constar que s’ha produït un canvi objectiu de les circumstàncies que varen determinar la forma 
de càlcul del cost d’explotació, que justifiquen la necessitat de revisar els criteris de càlcul de la 
compensació del concessionari a fi de garantir el manteniment de l’equilibri financer de la 
concessió. Per aquest motiu, es proposa modificar el capítol 3 de condicions econòmiques. 
 
Per tot això, s’informa favorablement de la modificació del contracte i Plecs de condicions de la 
concessió per la prestació del servei de transport urbà de viatgers, formalitzat entre l’EMD de 
Valldoreix i l’empresa Autotransports Saiz Tour, S.A, de conformitat amb la memòria del Cap 
d’Urbanisme i Mobilitat” 
 
Atès que en data 10 de maig de 2013, el concessionari va comparèixer davant del President de 
l’EMD de Valldoreix, i va manifestar la seva conformitat amb la proposta de modificació del 
contracte i els plecs de condicions. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- MODIFICAR el contracte  de gestió de serveis de transport urbà en autobús, en la 
modalitat de concessió administrativa, formalitzat entre l’EMD de Valldoreix i Autotransportes Saiz 
Tour S.A, amb les següents modificacions: 
 
1.- Es modifiquen l’article 1 i l’article 14 per adaptar-los a la normativa vigent. 
 
2.- S’afegeix l’apartat m) en l’article 3, que fa referència a l’obligació del concessionari en  
col.laborar en les obligacions amb AMTU. 
 
3.- Es modifica l’article 6.2, l’article 8 c) i l’article 13.1, que fan referència a les modificacions del 
contracte, l’extinció del contracte i les enquestes de qualitat respectivament. 
 
4.- S’afegeixen els apartats 2 i 3 de l’article 15, que fa referència a la descripció del servei. 
 
 
5.- S’afegeixen els apartats 2,3, 7 i 8 de  l’article 17. 17.2, 17.3, 17.7 i 17.8, que fa referència al 
material mòbil. 
 
6.- S’afegeixen els apartats 2 i 3 de l’article 21, que fa referència al seguiment del servei. 
 
7.- S’afegeixen els articles 22 i 23, que fan referència a les incidències del servei i les condicions 
d’utilització dels usuaris. 
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8.- Es modifica l’article 26 que fa referència als ingressos de la concessió. 
 
9.- S’afegeix l’article 27 que fa referència a l’abonament del preu dels viatges amb títols socials de 
transport. 
 
10.- Es modifiquen en la seva totalitat els articles 28 a 43 ambdós inclosos, que són els articles 
que estableixen la manera de comptar totes les despeses. 
 
11.- Es modifica l’article 47 i 48 que fan referència a l’índex de qualitat percebuda i la relació 
d’annexos.  
 
S’acompanya el plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques que s’aprova com a 
annex d’aquest acord. 
 
SEGON.- Aquests nous plecs de condicions s’aplicaran a la liquidació de l’any 2012. 
  
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a Autotransportes Saiz Tour, S.A i convocar-lo per signar la 
Modificació del contracte. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per 8 vots a favor, 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 de la membre 
del grup CPCV. 1 vot en contra del membre del grup PP. 
 
 
5.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL CONSELL SECTORIAL DE MEDI 
AMBIENT 
 
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i exposa que vista la proposta de 
Reglament del Consell Sectorial de Medi Ambient. 
 
Vist l’informe de la Tècnica de Medi Ambient de 13 de maig de 2013 que es transcriu a 
continuació: 
 

“Atès que en l’article 63 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 estableix que les funcions 
corresponents als òrgans de participació, en relació amb el territori o el sector material 
corresponent, les funcions següents: 
 

a) Formular propostes per a resoldre els problemes administratius que els afecten.  
b) Emetre informes a iniciativa pròpia o de l’ajuntament, sobre matèries de competència 

municipal.  
c) Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis 

i els organismes públics municipals.  
d) Les altres de naturalesa anàloga que determini l’acord de creació.  
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Atès que el Consell Sectorial de Medi Ambient fa altres funcions que les pròpiament establertes 
en l’article 63 de la LMRL.  
 
Per aquest motiu és necessari que: 
 
S’aprovi per Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix l’acord de creació del Consell Sectorial amb 
l’aprovació d’un Reglament propi el qual estableixi de forma expressa les funcions que té 
l’òrgan de participació.” 

 
Proposo a la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament del Consell Sectorial de Medi Ambient, que 
s’adjunta com a annex a les propostes. 
 
SEGON.- SOTMETRE l’esmentat Reglament a un tràmit d’informació pública durant trenta 
dies hàbils, mitjançant la publicació de l’anunci al BOP, al DOGC, al diari La Vanguardia, i el 
tauler d’anunci de l’EMD de Valldoreix i a la web de l’EMD. L’expedient podrà ser examinat i 
consultat per qualsevol interessat a les oficines de l’EMD de Valldoreix, durant un termini que 
finalitzarà trenta dies hàbils des de l’endemà de la última publicació al BOP i el DOGC.  
 
Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, 
davant l’EMD de Valldoreix, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri 
pertinents en relació al Reglament esmentat més amunt. Els escrits es podran adreçar a la 
Corporació emprant qualsevol dels mitjans a que fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
 
Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, el Reglament 
esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici 
de la seva publicació íntegra al BOPB i al butlletí informatiu local, al tauler de d’anuncis de la 
corporació i anunciar al DOGC la referència del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text, 
tal com disposen l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya; l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 
l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
 
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb l’article 65.3 del ROAS s’haurà 
de trametre còpia de l’acord d’aprovació definitiu i còpia íntegra i fefaent del Reglament a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per 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. 
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6.- ACCEPTAR LA DELEGACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS, PER 
EXERCIR LA COMPETÈNCIA DE RESOLUCIÓ I EXECUCIÓ D’EXPEDIENTS DE 
DISCIPLINA URBANÍSTICA I/O MEDI AMBIENT DINS L’ÀMBIT DEL PARC NATURAL 
DE LA SERRA DE COLLSEROLA, I SISTEMES GENERALS DE PARCS I JARDINS, I SÒL 
NO URBANITZABLE, AMB EXCEPCIÓ D’AQUELLS EXPEDIENTS QUE AFECTIN A 
EDIFICACIONS I/O EQUIPAMENTS PÚBLICS  O PRIVATS AMB UN ÀMBIT 
D’INFLUÈNCIA SUPERIOR AL DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA. 
 
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i exposa que en data 24 de gener de 2013, 
el Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix,  va aprovar el següent acord:  
 
ACUSAR REBUDA de l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
de data 12 de desembre de 2011 pel que es determina que l’EMD de Valldoreix no pot exercir 
competències en matèria de disciplina urbanística i de medi ambient dins l’àmbit del Parc 
Natural de la Serra de Collserola. 
 
CONSTATAR que de conformitat al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i el conveni 
de delegació de competències subscrit entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de 
Valldoreix de data 18 d’octubre de 1994, la competència de l’EMD per atorgar llicències d’obres 
majors i menors s’exten a la disciplina urbanística, quin àmbit d’influència es limita al territori de 
Valldoreix, el qual inclou una bona part del Parc Natural de la Serra de Collserola, a excepció 
d’aquells expedients que afectin a edificacions i/o equipaments públics o privats amb un àmbit 
d’influència superior al de l’EMD. 
 
TRASLLADAR copia del present acord al Consorci del Parc de Collserola i a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès als efectes oportuns. 
 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en data 18 de març de 2013 ha acordat 
el següent acord: 
 
...Segon.- INFORMAR FAVORABLEMENT LA DELEGACIÓ a favor de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, de conformitat amb el què preveu l’article 83.2) en relació a l’article 
52.2.r) 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’exercici de la competència per aquelles activitats i 
actuacions d’instrucció, resolució i execució d’expedients de disciplina urbanística i/o medi ambient 
dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, i sistemes generals de parcs i jardins, i sòl 
no urbanitzable, àmbits previstos en el vigent Pla General Metropolità de Barcelona, amb excepció 
d’aquells expedients que afectin a edificacions i/o equipaments públics o privats amb un àmbit 
d’influència superior al de l’Entitat Municipal Descentralitzada , i en els propis termes de l’acord de 
la Junta de Veïns d’aquest ens local de data 24 de gener de 2013. 
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Tercer.- NOTIFICAR el present acord al President de l’EMD de Valldoreix, amb petició 
d’acceptació expressa de la delegació de l’exercici de dites competències per part de la Junta de 
Veïns, i amb la correlativa conformitat d’assumpció de les mateixes, procedir a PUBLICAR el 
corresponent edicte en el Butlletí Oficial de la Província, taulers d’edictes i premsa local....” 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR EXPRESSAMENT la delegació de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
de l’exercici de la competència per aquelles activitats i actuacions d’instrucció, resolució i execució 
d’expedients de disciplina urbanística i/o medi ambient dins del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, i sistemes generals de parcs i jardins, i sòl no urbanitzable, àmbits previstos en el 
vigent Pla General Metropolità de Barcelona, amb excepció d’aquells expedients que afectin a 
edificacions i/o equipaments públics o privats amb un àmbit d’influència superior al de l’Entitat 
Municipal Descentralitzada. 
 
SEGON.- NOTIFICAR aquest acord a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta 
que ens congratulem al igual que el límit del terme de Valldoreix finalment es van poder corregir, 
el tema aquest de Collserola també tinguem nosaltres la decisió en aquesta tema. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 

7.- DECLARACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL SR. PERE BRUALLA ESPURT PER 
EXERCIR L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA D’ARQUITECTE. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que atesa la petició del Sr. Pere 
Brualla Espurt, com director dels serveis territorials d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, d’atorgament de compatibilitat per exercir l’activitat privada per compte propi, que 
consisteix en l’exercici lliure de la professió d’arquitecte. 
 
Atès el següent l’informe de jurídic emès per la secretària de l’EMD, en data 13 de maig de 2013: 
 
“Fonaments jurídics. 
 
1.- Objecte del present informe 
 
Es objecte del present informe dictaminar sobre la procedència de declaració o denegació 
d’atorgament de compatibilitat a Pere Brualla Espurt, de l’exercici de l’activitat privada per compte 
propi, consistent en l’exercici lliure de la professió d’arquitecte superior, amb l’activitat pública de 
director de serveis territorials d’aquesta EMD, com a càrrec eventual i de confiança. 
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2.- Normativa aplicable 
 
El règim d’incompatibilitat del personal al servei de les Administracions Públiques està regulat amb 
caràcter bàsic a la Llei 53/1984, de 26 de desembre, modificada per la Llei 7/2007, de 12 d’abril 
de l’EBEP. 
 
Així mateix, és d’aplicació el Decret de la Generalitat de Catalunya 214/1990, de 30 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de Personal al servei de les Entitats Locals. 
 
3.- Causes d’incompatibilitat amb activitats privades 
 
Segons disposa la normativa referida, serà incompatible una activitat privada amb la pública que 
desenvolupa amb aquesta Entitat, el treballador peticionari: 
 
- Quan l’activitat privada es relacioni directament amb les activitats públiques que 
exclusivament desenvolupi el  peticionari en aquesta Entitat Municipal Descentralitzada. 
- Quan l’activitat privada es relacioni amb els assumptes en que el peticionari estigui 
intervinguent, hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic en 
aquesta Entitat. 
- Quan l’activitat privada es relacioni amb persones a qui s’estigui obligat a atendre en el 
desenvolupament del lloc públic que ocupa en aquesta Entitat. 
- Pertànyer a Consells d’Administració o òrgans rectors d’empreses i entitats privades, sempre 
que l’activitat de les mateixes estigui directament relacionada, en aquest cas, amb aquesta Entitat 
en què presta servei el peticionari sol.licitant. 
- El desenvolupament, per si o persona interposada, de càrrecs de tot ordre en Empreses o 
Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendataris o 
administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic. 
- La participació superior al 10 per cent en capital de societats anteriorment referides. 
- Quan disposi de la prèvia autorització de compatibilitat per un segon lloc o activitat pública, 
sempre que la suma d’ambdues sigui igual o superior a la màxima  en les Administracions 
Públiques. 
- Quan el resultat de l’activitat professional hagi d’estar sotmesa a l’autorització, llicència, 
permís, ajuda financera o control d’aquesta Entitat en que presta els seus serveis el  peticionari. 
- Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la 
presència física del peticionari, amb el que té atribuït en aquesta Entitat. 
- Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa dels interessos particulars 
d’aquesta Entitat. 
- Totes les altres que es puguin establir per llei o reglament. 
 
Per tant, amb els condicionants anteriors, es pot autoritzar la compatibilitat sol.licitada, sempre 
que l’activitat privada com a arquitecte superior es respectin les anteriors limitacions. 
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4.- Òrgan competent per resoldre la compatibilitat 
 
L’article 333 del Decret 214/90 pel qual s’aprova el Reglament del Personal al servei de les 
Entitats Locals estableix que el Ple de la Corporació és l’òrgan competent per resoldre la 
compatibilitat. 
 
 
Conclusió 
 
L’exercici de l’activitat privada sol.licitada per Pere Brualla Espurt no és incompatible amb l’activitat 
pública que desenvolupa com a Director dels Serveis Territorials de l’EMD, sempre que es 
compleixin les limitacions relacionades en l’apartat tercer d’aquest informe. 
 
No obstant el Ple acordarà allò que cregui convenient, com a òrgan competent per fer-ho” 
 
Es proposa adoptar el Ple de la Junta de Veïns, el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Atorgar al Sr. Pere Brualla Espurt, la compatibilitat per exercir la professió lliure 
d’arquitecte superior, sotmès al compliment de les condicions que s’especifiquen en l’informe 
jurídic que consta en aquest expedient i les que legalment procedeixin. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta 
que he estat llegint el text, i en l’apartat 1, objecte de l’informe posa que “l’exercici lliure de la 
professió d’arquitecte superior amb l’activitat pública”.  Jo afegiria “l’exercici lliure de la professió 
d’arquitecte superior fora de l’àmbit territorial de Valldoreix amb l’activitat pública”. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que no veu el que està dient, 
però en tot cas la Secretària de la Corporació contestarà. 
 
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que treballar en l’àmbit territorial de 
Valldoreix, és una de les incompatibilitats que té, és evident. Com a director de territori no pot 
portar res a Valldoreix i és una de les causes d’incompatibilitat. Després quan es relacionen les 
incompatibilitats que té, i una de elles legalment això no ho podria fer. Entenc que no s’ha d’afegir 
res al text ja que queda inclosa en: Quan l’activitat privada es relacioni amb persones a qui 
s’estigui obligat a atendre en el desenvolupament del lloc públic que ocupa en aquesta Entitat. 
Evidentment no pot fer cap projecte dins de Valldoreix. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que perquè el senyor Pere 
Brualla pugui exercir, si és que he entès bé el plantejament que fa la senyora Babiloni, l’activitat 
pública a Valldoreix, hauria d’haver estat contractat prèviament per l’EMD de Valldoreix. O des de 
Sant Cugat contractaran el senyor Brualla per fer una activitat a Valldoreix..... 
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Contesta la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que el senyor Brualla està contractat 
per l’EMD de Valldoreix i és l’actual Cap de Territori. El que es remet aquesta aprovació és que 
pugui exercir la seva activitat d’arquitecte a nivell privat, de manera paral·lela a l’activitat pública 
que exerceix a l’EMD. Entenem, com deia la Secretària, que hi ha un seguit de causes que 
marcarien una incompatibilitat perquè pogués exercir les dues tasques alhora. Sempre i quan el 
senyor Brualla no incorri en cap d’aquestes incompatibilitats, el que proposem és permetre que el 
senyor Brualla pugui exercir la seva activitat privada. 
 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que lamenta que no s’hagi 
explicat bé. Entenc que s’està proposant que pugui exercir la seva activitat privada, jo li donaré 
suport, i que si aquesta activitat privada li porta fer un projecte a Valldoreix, doncs que el pugui 
desenvolupar. El que no entenc és el que s’està dient que no pugui desenvolupar l’activitat pública  
perquè el que vull dir és que per desenvolupar l’activitat pública a Valldoreix a banda hauria de ser 
un encàrrec de la mateixa EMD de Valldoreix i no li correspondria cap honorari en aquest sentit.  
És un bucle. 
 
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que a veure si m’explico bé 
perquè a lo millor dóna a confusió. El senyor Pere Brualla està contractat per l’EMD de Valldoreix 
per assessorar i aleshores ell ja te un sou per les activitats que fa a Valldoreix. Succeeix que en la 
seva activitat privada ha de quedar ben clar que no pot agafar cap activitat privada dins de l’àrea 
de Valldoreix. Jo no ho veig clar. 
 
- Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que queda ben clar en el 
punt que diu “quan el resultat de l’activitat professional hagi d’estar sotmesa a l’autorització, 
llicència, permís, ajuda financera o control d’aquesta Entitat en que presta els seus serveis el  
peticionari”.  És a dir si un exerceix la seva professió i ha de ser director d’un projecte i entra per 
registre, no pot ser sol·licitant i a la vegada auditor d’aquest projecte. Això és incompatible. Per 
tant no pot exercir com a tècnic en el nostre territori, perquè l’entitat que regularia la legalitat 
d’aquest projecte, seria la mateixa persona. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que creu que s’ha generat però 
que queda com a incompatible que el senyor Brualla porti un projecte a Valldoreix que ha de ser 
validat per la pròpia EMD de Valldoreix. Si un veí de Valldoreix li proposés que portés un projecte 
a Arenys de Mar, entenc que llavors no seria incompatible. No podem acotar que l’activitat que 
faci el senyor Brualla a nivell particular sigui a Valldoreix, sinó que pot assistir a un veí de 
Valldoreix però el que no pot és portar un projecte que s’ha de validar a l’EMD de Valldoreix. 
 
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que potser si, però jo ja he dit 
que dins de l’ambit territorial de Valldoreix, perquè no ho veia prou clar en aquell apartat. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
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8.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BENS MUNICIPAL A 31-
12-2012 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que ha estat formulat  per la 
Presidència de la Junta de Veïns la Rectificació de l'Inventari General  de  l’ EMD de Valldoreix, 
tancat a la data del 31 de desembre de 2012. 
 
De conformitat amb els articles 100 a 118 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, es proposa al Ple de la 
Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR la següent rectificació de l'Inventari General de Béns, Drets i Obligacions 
d’aquesta EMD de Valldoreix a 31 de desembre de 2012: 
 

SUBEPIGRAF 1.2. BÉNS DE SERVEIS PÚBLICS 
 
12.- Modificar la descripció i valoració de la Finca 4823 adquirida  per expropiació, la 
qual passa a tenir la següent descripció i la següent nova valoració: 
 
 

Terreny de figura irregular de cabuda una cuartera equivalent a trenta-vuit àrees seixanta-vuit 
centiàrees i vuitanta-quatre decímetres quadrats aproximadament situada en el terme municipal 
de la villa de Sant Cugat del Vallès de pertenencies de l’heretat Ubach. Confronta a Orient amb 
l’heretat Vallhonrat i part amb terreny de Ramon Torné i Antoni Caballe i al Nord, Migdia i 
Ponent amb el venedor Sr. Aguilera o amb restant finca de la que es va segregar i amb torrent 
del Mas Jané, i a Ponent i Migdia amb torrent de Casa Montmany. 

 
Aquesta finca està inscrita a nom de l’EMD de Valldoreix,  al Registre de la Propietat 
núm 2 de Sant Cugat del Vallès, al Volum 1077, llibre 139, finca 4823. 
 
Aquesta finca en l’actual inventari té un valor de 129.187’5 euros i s’augmenta 
el seu valor en 399.041’17 euros. 
 
Per tant, aquesta finca passa a tenir un valor de 528.228’67 euros 
 
Secció 1 02 a): Immobles (201) 
 

3.- SEU ESCOLA JAUME FERRAN CLUA (221) 
Instal·lació parquet  i col·locació armaris gimnàs F.Clua............13.039,00.- 
Parquet F.Clua ........................................................................1.327,50.- 
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Col.locació pladur F.Clua ..........................................................2.501,60.- 
Feines parquet sala d´actes F.Clua ………………………..................4.040,32.- 
Pintura sala polivalent escola Jaume F.Clua ……………......…1.740,05.- 
Pintura 2 pistes F.Clua .........................................................1.478,02.- 

                      TOTAL ……………………………………24.126,94.- 

5.- SEU COMPLEX ESPORTIU (222) 
Protecció incendis Complex .....................................................5.122,40.- 
Ignifucacions generals Complex ..............................................4.702,83.- 
Boques d´incendi GALLEX,SL ………………………................……...10.351,63.- 
Obres rasa Contruccions Fertres Complex esportiu....................2.182,24.- 
Porta i pilar  Contruccions Fertres Complex esportiu..................1.089,00.- 
Portes noves Construccions Fertres Complex esportiu................1.452,00.- 
AUCATEL control incendis Complex esportiu................................937,75.- 
AUCATEL mesures sonomètriques Complex esportiu ....................684,40.- 
                        TOTAL ……………………..………………26.522,25´- 

10.- SEU ESCOLA BRESSOL (221) 
GALLEX, SL obra instal.lacio  Escola Bressol................................703,62.- 
 
 
13.- FINCA DE CAN MONMANY 
Cessió de la meitat indivisa de les finques  
de Can Monmany................................................................284.865,40.- 
 

Secció II: Béns mobles seu i oficines de l´Entitat i Arxiu (226) 
 
Instal·lació mampares baixos EMD...........................................3.599,00.- 
 
 
SUBEPIGRAF 1.2.cC BÉNS DE SERVEIS PÚBLICS, Equips informàtics, 
vehicles, maquinària, instal·lacions i utillatge. Altres Béns mobles 
 

Utillatge i material(223) 
1. Venda Bio trituradora BIO525 HONDA ...............................-4.800.- 
 

Secció VII: Béns mobles escola Jaume Ferran Clua(226/227) 
Megafonia Escola Jaume Ferran Clua ......................................  424,80.- 
Feines espaldera armari 4 cossos .......................................... 4.696,40.- 
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Ordinador F.Clua .................................................................... 669,81.- 
                         TOTAL ……………………..………………5.791,01´- 
 

Secció III: Béns mobles Casal d´Avis(226) 
Aire acondicionat Casal d´Avis .................................................2.336,40.- 
 

3.6 Crèdits i drets de carácter personal 

Drets pendents de cobrament a 31-12-2012….2.184.467’37 euros 

Existencia en caixa a 31-12-2012……………       1.142.992’16 euros 

Epígraf Cinquè.- Obligacions de l’ens locals 

Subepígraf Emprèstits i deute local 

5.1 Creditors a 31-12-2012……………………     - 2.020.500’00 euros 

5.2 Deute viu per credits i operacions…………-  2.341.725’10 euros 

 
SEGON.- De conformitat amb l'article 105.3 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, remetre al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya una còpia del abans dit Inventari, 
autoritzada per la Secretària de la Corporació i amb el vist-i-plau del President de l'EMD. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.-  Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que volia felicitar un cop més al departament d’administració que ha preparat aquesta 
informació i d’una forma tant eficaç com es caracteritza a tot el personal d’aquest departament. 

 

Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i exposa que nosaltres també ens afegim a 
la felicitació, ja sabem que tenim un personal molt eficient i també un vocal molt eficient. Malgrat 
això, també li vaig dir senyor Gavaldà, que nosaltres considerem que en l’immobilitzat hi ha 
algunes partides com la pintura, que més be és una despesa que no pas una inversió. I després 
la partida que ens crida l’atenció és la valoració del Monmany. Considerem que és una valoració 
molt petita, en vàreu comentar que és el valor cadastral de la finca i que això ha estat a 
conseqüència d’una permuta i que hi ha una escriptura. S’hauria de mirar què consta en 
l’escriptura per saber el valor real possible, perquè si sempre diem que ens interessa tenir 
immobilitzat per si hem de demanar crèdits, tenir un bon immobilitzat important, doncs el 
Monmany  és prou important. 
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Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que hi ha partides com la de 
pintura del CEIP Jaume Ferran i Clua que s’ha contemplat com a inversió perquè realment es va 
canviar tot el paviment del pavelló i per tant era un còmput global que entraven dins les millores 
pedagògiques i per això s’ha fet constar. El tema del Monmany nosaltres creiem que el valor 
cadastral és el que li hem de donar i és el que considerem i és el legal. 

 

Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que no m’ha aclarit res 
d’aquest tema, perquè ja sé que és el que vostès consideren, però no és el real perquè a 
l’escriptura en consta un altre.  

 

VOTACIÓ.- S’aprova per 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. 
 
 
9.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL 1er TRIMESTRE DEL PRESSUPOST ANY 
2013 

 
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 2013, es dóna informació al Ple de l’execució del 1er  trimestre del pressupost 
de l’any 2013. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa 
que el primer trimestre sempre és el menys emocionant perquè hi ha poca matèria. En el 
pressupost d’ingressos, una partida que sempre ens sorprèn i que intentem ser molt prudents, 
que és ja una actitud històrica en aquesta EMD i que hem fet bé de fer-ho, i que és el tema de 
les plusvàlues. L’any passat i van haver 800.000€ previstos i aquest any hem previst 550.000€ i 
a 31 de març de 2013, hem reconegut 376.846€ i a 15 de maig portem 480.000€, per tant és 
una partida que superarem un cop més, però que creiem que hem de ser prudents perquè és 
molt volàtil i no s’explica però aquest poble és així. El tema d’impostos sobre construccions 
anem sobre el còmput previst de 100.000€, una mica també per damunt, però aquesta és una 
partida minoritària. I en ingressos, tot el tema amb Sant Cugat és estàtic i no hi ha sorpreses. 
Pel que fa a les despeses, no hi ha massa a dir, però hi ha alguns consums per exemple els de 
l’EMD que portem un 10%, combustible i carburants un 17% i per tant anem per sota i això 
reflexa la voluntat de totes les àrees de l’equip de govern d’intentar disminuir consums. Són 
partides que s’han d’anar controlant perquè es poden disparar en qualsevol moment. Les 
activitats culturals, les activitats de joventut, les activitats d’esport són les partides que estan 
més passades però són partides en les que es contracten molts actes durant el primer 
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trimestres i després no tant, per tant no és del tot real, així que amb els tècnics i vocals ho 
anem controlant setmanalment i mensualment per a que no ens passem. El primer trimestre 
sempre hi ha poc a dir perquè són 3 mesos i moltes de les factures tampoc han entrat a 31 de 
març i en el segon trimestre  ja es veurà tot. 
 
 
10.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈCIA NÚM 200/2013 D’APROVACIÓ 
DEL CONVENI D’UTILITZACIÓ DELS HORTS URBANS PER PART DE CÀRITAS DE 
SANT CUGAT DEL VALLÈS  

 
Pren la paraula el PRESIDENT i dóna compte del Decret de Presidència de l’EMD de Valldoreix, 
Núm. 200/2013, de data 5 d’abril de 2013 que a continuació es transcriu: 
 

“Atès que Càritas de Sant Cugat del Vallès ha demanat a l’EMD de Valldoreix 
poder utilitzar els horts situats al costat de la Riera del Nonell a l’alçada del C/ 
Canari, per tal que la producció que se n’obtingui serveixi per millorar l’aportació 
de vitamines en els ajuts alimentaris de Càritas de Sant Cugat del Vallès. 
 
Atès que per posar en funcionament aquests horts cal una adequació d’aquest 
espai, i també una inversió en material i planter i la instal.lació d’un rec automàtic. 
L’Obra Social de La Caixa recolzarà l’inici del projecte amb la compra de material, 
planter i la instal.lació del rec automàtic, atorgant una aportació de 6.000€. 
  
Atès que es constituirà un equip de voluntaris que seran els responsables de 
gestionar la producció de l’hort, Càritas derivarà dues persones usuàries per tal 
que puguin també intervenir en la producció com a part del procés 
d’acompanyament social, rebran una beca de Càritas en aquest sentit i serà una 
participació rotativa. L’educadora social de Càritas serà la persona que en farà 
l’acompanyament. També participarà en el projecte la Treballadora Social 
responsable del Rebost. 
 
Atès que l’article 57 del Reglament de patrimoni dels ens locals estableix que l’ús 
privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini públic resta 
subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal que origina una 
situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès públic i 
amb dret a indemnització, si s’escau. 
 
Atès que la competència per atorgar les llicències d’ocupació temporal 
corresponen al President de conformitat amb l’article 60 del Reglament de 
Patrimoni dels ens locals. 
 
RESOLC 
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Primer.- APROVAR el Conveni d’utilització dels horts per part de Càritas de Sant 
Cugat del Vallès, les clàusules del qual són les següents: 
 
PRIMERA.-  Objecte el conveni 
 
L’EMD de Valldoreix cedeix l’ús dels horts situats al costat de la Riera del Nonell al 
final del C/ Canari , a Càritas de Sant Cugat del Vallès per a la seva explotació per 
tal que els productes que se n’obtinguin vagin al Rebost de Càritas. 
  
SEGONA.- Durada del conveni 
  
El present conveni tindrà vigència des del dia de la seva signatura fins al 31 de juliol 
de 2015, sense perjudici de la seva renovació automàtica d’any en any amb un 
màxim de 6 anys , si ambdues parts no manifesten res al contrari amb una 
anticipació mínima d’un mes a la finalització del primer termini o de qualsevol de les 
seves prórrogues. 
  
QUARTA. -Responsabilitat amb els que hi treballin 
 
Càritas assumeix el projecte com a propi, essent el que dóna cobertura legal als 
voluntaris i usuaris que participin en el projecte. 
 
En el projecte hi participaran voluntaris, participants becats, l’Educadora Social i la 
Treballadora Social responsable del Rebost. 
 
CINQUENA.- Informació a l’EMD 
 
Càritas es compromet setmanalment a justificar per escrit a l’EMD de tot el que 
arribi produït pel projecte. 
 
SISENA.- Aportació de l’EMD 
 
L’EMD de Valldoreix subministrarà les caixes per realitzar el transport dels 
productes des de l’hort fins al Rebost. 
 
SETENA.- Responsabilitat enfront de tercers 
 
L’EMD no serà responsable de cap tipus d’accident que pogués ocórrer en les 
instal.lacions cedides ni dels danys que aquestes poguessin ocasionar a tercers. 
 
Segon.- DONAR COMPTE d’aquest Decret en el proper Ple ordinari.” 

 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i 
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manifesta que no se si hi ha cap representant de Càritas a la sala, però en primer lloc vull 
felicitar a tota la gent de Càritas per la bona feina social que realitzen, sobretot els voluntaris. 
Pel que fa a la iniciativa unilateral del govern de l’EMD, al nostre entendre creiem que és un 
acord nul de ple dret per no respectar els anteriors acords plenaris en els que s’establien el 
reglament, taxes i regles del concurs d’adjudicació. També vull recalcar que sembla que s’ha 
resolt positivament el grandíssim problema que impedia l’atorgament d’aquests horts, i que en 
diversos plens en aquesta EMD es va preguntar moltes vegades com estava la situació.  
Així mateix tenim una proposta a fer, posar a disposició de Caritas, l’ús temporal dels terrenys 
que estiguin lliure de Can Monmany, tant els de l’EMD com els de Sant Cugat. D’aquesta 
manera es podria facilitar el rebost de Caritas i respectar els acords per unanimitat del ple de 
31 de març de 2011. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que pel que fa a la iniciativa unilateral, és clar que ha estat 
del govern i per això estem en el govern, per prendre iniciatives. Si ho hem fet és perquè 
socialment entenem que és el que millor convenia, després ja parlarem dels problemes que no 
estant resolts, i entenem que era el millor ús que se’ls podia donar a aquests horts. Vostès 
diuen que no es pot fer perquè hi havia uns acords previs i la Secretària els ho explicarà, 
perquè de fet ella també ha atorgat aquest permís. 
 
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que ella no ha atorgat res, qui 
atorga sempre és el President, però la cessió a precari s’entén que es pot fer, i és competència 
del President de l’EMD. Si hi havia uns acords anteriors, amb un reglament aprovat i uns acords 
plenaris doncs potser el ple els pot deixar sense efectes. Si us fixeu, és totalment precari i és 
fins el 31 de juliol de 2015. I si partir de llavors un altre govern te ganes de tornar a posar en 
marxa el reglament i els horts, doncs es pot tornar a posar en marxa. Es renovarà 
automàticament d’any amb any fins un màxim de sis anys, i si aquesta és la voluntat de l’equip 
de govern actual, doncs ho ha donat en cessió a precari, com en d’altres governs amb el Cau 
Amic, que se li ha fet una cessió a precari per a posar els gossos, o el casal d’avis, per a que 
puguin tenir l’edifici de l’escola, etc. No hi veig problema molt gran. Si hi ha d’haver un acord 
plenari per a suspendre el reglament i l’ús dels horts, doncs es passa pel ple. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que això va ser proposta d’uns veïns que es van oferir 
a col·laborar i tirar endavant aquests horts solidaris, es va contactar amb Caritas  i amb la Caixa 
de Pensions que va atorgar la subvenció, i varem pensar que era la millor solució. Que el 
problema està resolt, doncs no encara, vostè, senyora Babiloni té l’estat de comptes i encara no 
ens l’ha aclarit. En el seu moment el senyor Alonso no el va aclarir i segueix sense estar aclarir. 
Es va fer una despesa que no està justificada i per tant, el problema segueix sent el mateix, i 
els convido a visitar la caseta que quan plou hi ha més aigua a dins que a fora. I s’ha pagat 
48.000€ per una obra que no es justifica per enlloc. I quan hem demanat justificació se’ns diu 
que 7 metres o 8 metres de tanca de filat metàl·lic val 6.000€. Ningú ens ha explicat aquesta 
despesa i vostè té els comptes i tampoc ens ho ha explicat. D’altra banda entenem que la 
sortida a aquests horts és una feina que convé en la situació actual de crisis ara, que la 
proposta que vostè ha dit que si algun veí vol un hort doncs es podria fer en el Monmany, 
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però dir-li que és una altra dimensió i per tant hi ha terrenys però que no tenen aigua i 
representa una despesa, en canvi aquí tenim aigua de pou, es un terreny tancat, unes bombes 
que esperem no s’hagin fet malbé, i entenem que la gent que viu a Valldoreix –evidentment no 
podem generalitzar-, però la majoria té espai a casa seva, molt o poc, i si realment vol fer un 
hort espai en té. Entenem que en poblacions com Sant Cugat és més difícil perquè la gent viu 
en pisos, tot i que també es poden fer horts en jardineres, i que és més fàcil a Valldoreix que la 
gent a casa seva ho pugui fer. Els donaré una dada de quantes famílies de Valldoreix necessiten 
dels serveis de Caritas. Encara que sembli mentida hi ha 40 famílies de Valldoreix acudeixen a 
Caritas a buscar aliments. Amb tot això també donem suport a aquestes famílies de Valldoreix 
que estan necessitades dels productes.  
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que voldria sumar-se a les 
felicitacions a Caritas però sobretot agrair la iniciativa dels veïns que són els que realment han 
fet possible tirar-ho endavant. I ara que estan iniciant el planter, estan patint el que vostè creu 
que s’ha solucionat. Per tant encoratjar-los perquè això tard o d’hora es pugui solucionar i que 
també passa per haver de fer una inversió més a part dels 48.000€ que parlava el President, 
per condicionar allò que ara si té un profit. I realment hem de felicitar avui per avui perquè són 
els artífexs de tot això que són els veïns que ho han volgut tirar endavant. 
 
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que aquí només hi havia un 
tema de procediment, uns acords previs aprovats per majoria absoluta en un ple, que s’han 
saltat a la normativa. La segona part és que molta gent estava interessada en aquests horts i 
se’ls donava llargues perquè no es podien donar perquè hi havia aquest problema de la caseta. 
La caseta és important i és un tema a resoldre. És cert que a Valldoreix hi ha molts veïns que 
estan necessitats, prou que ho sabem alguns, però també es podia haver fet directament des 
de l’EMD a aquesta gent que potser els interessaria, hi ha moltes formes. A mi la idea de 
Caritas em sembla genial però s’ha anat dient que no als ciutadants de Valldoreix i de cop i 
volta se surt amb lo de Caritas. Aquest és un tema donat i adobat des de l’EMD i si que és cert 
que estan en majoria i poden fer i desfer, només faltaria, però sempre seguint la legislació i les 
coses aprovades, i fent-ho bé. Gràcies. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que hem intentat fer-ho bé, no dic que no ens podem haver 
equivocat, li he explicat el tema tècnic i si s’ha de modificar alguna cosa passarem a fer-ho. En 
quant a que molta gent ha demanat a l’EMD l’ús dels horts, comentar-li que no hi ha cap 
registre d’entrada a l’EMD demanant-ho. Si en coneix alguna presenti-la. 
 
 
11.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT DE VALLDOREIX 
 
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i exposa el següent informe de la 
tècnica de medi ambient, de data 10 de maig de 2013: 
 
Vist que en data 22 de novembre de 2012 es va fer l’aprovació definitiva del Reglament de 
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Protecció de l’Arbrat de Valldoreix en sessió plenària ordinària de la Junta de Veïns després 
d’haver estimat les al·legacions presentades durant el període d’exposició pública de 30 dies.  
 
Vist que durant els mesos d’aplicació del Reglament s’han pogut detectar dos problemes. No es 
contempla cap excepció per aquells exemplars que han de ser talats necessàriament i urgent, 
per estar causant danys en la construcció principal, a construccions auxiliars o bé en 
construccions veïnes. Tampoc es contempla cap excepció per aquells exemplars que presenten 
un risc evident de caiguda.  
I per altra banda, no es contempla la forma d’imputar els danys causats en arbrat de la via 
pública.    
 
Per aquest motiu es proposen les següents modificacions al text del Reglament de Protecció de 
l’Arbrat.  
 
1. Afegir el següent article: 

Article 13: Danys causat en arbrat de la via pública. 
Qui causi danys a l’arbrat públic haurà d’assumir el cost de la replantació d’un exemplar de 
la mateixa espècie que l’exemplar afectat d’un perímetre de 18-20 cm, o bé el cost de les 
actuacions que de cura s’hagin de realitzar en cas que no sigui necessària la tala de 
l’exemplar afectat. El cost s’establirà segons factura presentada per l’empresa de jardineria 
municipal. 
 

2. Modificar l’article “Fiances i Terminis”, afegint el següent paràgraf al final: 
- La persona o empresa responsable d’una tala no vinculada a una llicència d’obra major haurà 
de dipositar una fiança d’una quantia determinada seguin els mateixos criteris establerts 
anteriorment, excepte en els casos que: 

- L’exemplar tingui un perill evident de caiguda, havent-se de complir els següents 
requisits: 
  - Que les branques principals de l’exemplar estiguin seques. 

- Que per causa de situacions meteorològiques adverses hagi patit danys evidents 
que posin en perill la seva estabilitat.  

- L’exemplar estigui causant danys perceptibles a l’habitatge o construccions auxiliars en 
la pròpia finca o en finques veïnes. 

En ambdós casos la fiança a dipositar serà del 50% del valor determinat pels criteris anteriors. 
Els criteris de replantació seran els mateixos.  
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
MODIFICAR el Reglament de protecció de l’arbrat de Valldoreix, amb els següents canvis 
respecte de l’aprovada en data 22 de novembre de 2012: 
 
1.- Afegir el següent article 13 
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Article 13: Danys causat en arbrat de la via pública. 
Qui causi danys a l’arbrat públic haurà d’assumir el cost de la replantació d’un exemplar de 
la mateixa espècie que l’exemplar afectat d’un perímetre de 18-20 cm, o bé el cost de les 
actuacions que de cura s’hagin de realitzar en cas que no sigui necessària la tala de 
l’exemplar afectat. El cost s’establirà segons factura presentada per l’empresa de jardineria 
municipal. 
 

2.- Modificar l’antic article 15 “Fiances i Terminis”, que amb aquesta modificació passa a ser 
article 16 afegint el següent paràgraf al final: 
- La persona o empresa responsable d’una tala no vinculada a una llicència d’obra major haurà 
de dipositar una fiança d’una quantia determinada seguin els mateixos criteris establerts 
anteriorment, excepte en els casos que: 

- L’exemplar tingui un perill evident de caiguda, havent-se de complir els següents 
requisits: 
  - Que les branques principals de l’exemplar estiguin seques. 

- Que per causa de situacions meteorològiques adverses hagi patit danys evidents 
que posin en perill la seva estabilitat.  

- L’exemplar estigui causant danys perceptibles a l’habitatge o construccions auxiliars en 
la pròpia finca o en finques veïnes. 

En ambdós casos la fiança a dipositar serà del 50% del valor determinat pels criteris anteriors. 
Els criteris de replantació seran els mateixos.  
 
SEGON.- SOTMETRE l’esmentada Modificació del Reglament a un tràmit d’informació pública 
durant trenta dies hàbils, mitjançant la publicació de l’anunci al BOP, al DOGC, al diari La 
Vanguardia, i el tauler d’anunci de l’EMD de Valldoreix i a la web de l’EMD. L’expedient podrà ser 
examinat i consultat per qualsevol interessat a les oficines de l’EMD de Valldoreix, durant un 
termini que finalitzarà trenta dies hàbils des de l’endemà de la última publicació al BOP i el DOGC.  
 
Durant el mateix termini d’informació pública qualsevol interessat podrà presentar per escrit, 
davant l’EMD de Valldoreix, les reclamacions, al·legacions o suggeriments que hom consideri 
pertinents en relació al Reglament esmentat més amunt. Els escrits es podran adreçar a la 
Corporació emprant qualsevol dels mitjans a que fa referència l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú. 
 
Si no s’hi presenta cap reclamació, al·legació o suggeriment en temps i forma, el Reglament 
esdevindrà aprovat definitivament de forma automàtica, sense cap tràmit ulterior, sens perjudici 
de la seva publicació íntegra al BOPB i al butlletí informatiu local, al tauler de d’anuncis de la 
corporació i anunciar al DOGC la referència del BOPB en que s’hagi publicat íntegrament el text, 
tal com disposen l’article 162.2.c) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de 
Catalunya; l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; i 
l’article 66 del reglament d’obres, activitats i serveis de les entitats locals. 
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TERCER.- Una vegada aprovat definitivament, de conformitat amb l’article 65.3 del ROAS s’haurà 
de  trametre còpia de l’acord d’aprovació definitiu i còpia íntegra i fefaent del Reglament a 
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de quinze dies. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARME BABILONI SESMA i manifesta 
que voldria afegir un aclariment a l’article 13, que li sembla molt bé, però nota a faltar que a més 
a més se li cobrin les despeses administratives, és a dir unes taxes per tot l’enrenou que aquesta 
gent dóna. I després unes taxes, una sanció pel fet vandàlic. 
 
Contesta el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i manifesta que en prendran nota i això està fet 
perquè hi ha hagut uns incidents quan es fa una obra i no es té cap criteri i es fa mal a un arbre i 
allà es queda el mal. Ara hem fet aquest primer pas, i el tema de la sanció pel moment ho deixen 
així perquè tampoc són tants els actes bandàlics i hi estem molt a sobre i hi ha una replantació 
obligada. El que hi ha són actuacions de cura. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 
12.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA NÚM 13 REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS 
DE L’ESCOLA DE MÚSICA PEL CURS 2013-2014. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa l’informe del Director de 
l’Escola de Música, pel qual proposa augmentar les quotes pel curs 2013-2014, amb un 
augment del 2,20% de la major part dels preus excepte: 
 

- “Llenguatge+Grup Instrumental+45' instrument” que no se li aplica cap augment. 
- “Matrícula” que se li aplica un augment del 2,85%. 
- “Inscripció anual” de les classes regulars que se li aplica un augment del 6,05%. 
- “Preu dia estades musicals” que se li aplica un augment del 4,00%. 

 
Es proposa modificar l’article 4 regulador de la quantia del preu públic de l’Ordenança núm. 13: 
 
Article 4. Quantia 
 
De setembre de 2013 a juny de 2014: 
 

Pla d’estudis Assignatura Quota Curs 
2013/2014 

Ensenyament 
Inicial 

Primer: Sensibilització 274,28€ 
Segon: Sensibilització+Roda 
Instruments 410,27€ 
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Tercer: Sensibilització+Instrument 
30' 805,47€ 

Ensenyament 
Bàsic 

Iniciació Llenguatge+Instrument 
30' 805,47€ 
Primer i Segon: 
Llenguatge+Instrument 30'+Grup 
Instrumental 960,72€ 
Tercer: Llenguatge+Instrument 
30'+Grup Instrumental 979,02€ 
Quart: Llenguatge+Instrument 
45'+Grup Instrumental 1.188,19€ 

Ensenyament 
Mitjà 

Llenguatge+Grup Instrumental+45' 
instrument 1.324,91€ 

Ensenyaments 
Específics 

Llenguatge Musical 333,01€ 
30' instrument 567,05€ 
45' instrument 766,03€ 
Grup instrumental 199,62€ 
30' instrument (si no fan cap 
col·lectiva) 618,60€ 
45' instrument (Si no fan cap 
col·lectiva) 835,67€ 

Matrícula 72,00€ 
 
 

Classes regulars  

Classe individual 30' 50,59€ 
Classe individual 45' 78,69€ 
Classe individual 1h 101,18€ 

Classe col·lectiva 
30' 16,86€ 
Classe col·lectiva 
45' 28,11€ 

Classe col·lectiva 1h 33,73€ 

Inscripció anual 35,00€ 
  
Estades Musicals  
Preu dia 48,58€ 
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SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC els acords precedents durant el termini de 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 
al·legacions 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 les Ordenances Fiscals una 
vegada aprovades definitivament. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 

 
13.-MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 4/2013 

 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que proposa al Ple de la 
Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 4/2013 amb càrrec a 
baixes per transferència i a generació de crèdits: 
 
 

D E S P ES E S 
        

CAPITOL 2 COMPRA BENS CORRENTS I 
SERVEIS 

CREDIT 
INICIAL I 

MODIFICAT SUPLEMENT MODIFICAT 
      
06-334-
212.00 Manteniment Casal Cultura  2.000,00 15.134,00 17.134,00 
06-334-
212.01 Manteniment Nau Cultura  3.000,00 24.042,00 27.042,00 
06-334-
212.06 

Manteniment Casal Entitats 
NEC  2.000,00 5.642,00 7.642,00 

12-231-
212.00 Manteniment Casal d’avis 2.000,00 4.300,00 6.300,00 
03-321-
227.00 

Contracte substitucions Escola 
Bressol 3.000,00 1.500,00 4.500,00 

  TOTAL CAPÍTOL 2    50.618,00   
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CAPITOL 4  
TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS       

      
11-323-
481.00 Subvenció escola de Música  15.000,00 41.860,00 56.860,00 
  TOTAL CAPÍTOL 4    41.860,00   
       
CAPITOL  6 INVERSIONS          
       
18-926-
626.02 Compra càmera de fotos EMD 0,00 708,90 708,90 
12-232-
625.00 

Compra aire acondicionat Casal 
Avis 0,00 2.200,00 2.200,00 

 TOTAL CAPÍTOL 6    2.908,90   
      
  TOTAL SUPLEMENT    95.386,90   

 
 

I N G R E S S O S   
     
CAPÍTOL 4     
     

450.03 
Subvenció Generalitat Escola de 
Música 41.860,00 

  TOTAL CAPÍTOL 4 41.860,00 
     
BAIXES     
     
CAPÍTOL 2     
02-920-
270.00 Despeses imprevistes  52.818,00 
  TOTAL CAPÍTOL 2 52.818,00 
     
CAPÍTOL 6     
02-920-
626.00 Inversió informàtica 708,90 
  TOTAL CAPÍTOL 6 708,90 
     
  TOTAL FINANÇAMENT  95.386,90 
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SEGON.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa 
que en el capítol 2 del pressupost de despeses, hi ha tota una sèrie de modificacions i ampliació 
amb suplement, que és pel tema de la plaça de cultura, i els edificis de la Nau, etc. Si recorden, 
l’any passat ja vam fer una modificació per a fer un estudi per aconseguir les llicències 
d’activitats de tota la plaça –si, sembla mentida, però no teníem llicència d’activitats- i el que es 
fa aquest any és suplementar perquè ja s’ha fet l’estudi i l’empresa ha dit que s’han de fer 
certes obres per poder tenir la llicència d’aquests edificis i tenir-los d’acord amb la normativa. 
Després també hi ha un suplement als contractes de substitucions de l’Escola Bressol, saben 
que tenim una partida de 3.000€ de substitucions i aquest any hi ha hagut diferents baixes i 
l’hem de suplementar amb 1.500€ que creiem que hi haurà suficient per passar fins a finals 
d’any. En el capítol 4, de transferències corrents hi ha la subvenció de l’Escola de Música de la 
Generalitat, per import de 41.860€, i per tant és un suplement, i al capítol 8 hi ha la compra 
d’una càmera de fotos pel tècnic de l’EMD que ara mateix està fent fotos, per import de 
708,90€ i també l’aire condicionat del Casal d’Avis de 2.200€. Tot això dóna un suplement de 
95.386,90€. Com fem front a tot això? Doncs la subvenció de la Generalitat de 41.860€ que va 
directament a l’Escola de Música. En capítol 2, aquí entra en funcionament la partida que molta 
gent es preguntava de despeses imprevistes i que no sabien com estava vinculada. Aquesta 
partida no està vinculada i per tant sempre que es fa ús d’aquesta partida s’ha de passar pel ple 
en modificació pressupostària. Agafem 52.818€ d’aquesta partida de despeses imprevistes per 
fer front a totes les obres que s’han de fer de tota l’àrea de cultura i la càmera de fotos s’agafa 
de la partida d’inversió per equips informàtics. Exposar el pressupost al públic i aprovar-ho.  
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ manifesta 
que pel que fa a l’aclariment de les despeses imprevistes, dins del pressupost tenim una 
quantitat destinada de 401.920€, si no recordo malament, que es composa per una banda del 
tema del nou conveni amb Sant Cugat, 335.000€ -arrodonint-, PUOSC manteniment, 30.000€ i 
una diferència que hi havia entre ingressos i despeses de 35.000€. Entenc que després d’això, 
lliures només en quedaran 30 mil, a banda del que queda pendent de l’aprovació del Conveni 
amb Sant Cugat. Gràcies. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
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14.- ACORD D’ADHESIÓ A LA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT 
CIVIL I PATRIMONIAL DE LA QUAL ES PRENEDORA L’ACM I CO-PRENADORES 
AQUELLES ADMINISTRACIONS I/O ORGANISMES PÚBLICS QUE S’HI ADHEREIXIN 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que: 

ATÈS 

I. Que el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques en sessió 
de 31 de Maig de 2010 va decidir convocar un concurs per a la contractació duna 
pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora 
l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles 
administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin i per la 
contractació i prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de 
responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de 
Catalunya. 

II. Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 23 d’Agost, i el Butlletí 
oficial de la Província del mateix dia, es va fer públic l’anunci pel qual es licitava el dit 
contracte. 

III. Que en data 27 de Setembre va cloure el termini de presentació d’ofertes 
IV. Que en data 2 de Novembre de desembre es va reunir la mesa de contractació, la 

qual va valorar la proposició, la qual va valorar la proposició de la mercantil Zurich i 
de la mercantil Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L. 

V. Vista la delegació efectuada en favor del President de l’ACM per part del comitè 
executiu celebrat el 2 de novembre de 2010 per dur a terme l’adjudicació de la 
licitació, s’adjudica en data 19 de novembre la dita pòlissa d'assegurança de 
responsabilitat civil i patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes 
públiques, sòcies de l'ACM que s'hi adhereixin a la mercantil Zurich i la contractació i 
prestació del Servei de distribució i mediació de l’Assegurança de responsabilitat civil, 
i la mediació i assessorament als Municipis i ens locals de Catalunya a la mercantil 
Ferrer&Ojeda Correduria de Seguros, S.L. 

VI. Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques 
és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa l’article 20, llei 30/2007 
de 30 d’Octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, 
i la resta de normativa de contractació administrativa. 

VII. Que d’acord amb la contractació realitzada per l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la llei 30/2007 de 
30 d’Octubre, de contractes del sector públic, els reglaments que la desenvolupen, i 
la resta de normativa de contractació administrativa. 
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En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts d’acord amb les 
següents: 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

Primer.- Que l’EMD de Valldoreix s’adhereix a pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil i 
patrimonial de la qual serà prenedora l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i co-
prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, sòcies de l'ACM que s'hi 
adhereixin i alhora s’adhereix al Servei de mediació i assessorament als Municipis i ens locals 
de Catalunya adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de 
Mediador de l’EMD. 

Segon.- Aquest acord d’adhesió produirà efectes un cop transcorreguts dos dies  comptadors 
des de la recepció de còpia certificada al registre general de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques. 

Tercer.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (c/ València 231, 6º, 08007, Barcelona). 

 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que 
des que van arribar al govern hem intentat revisar aquells contractes de serveis generals que 
be pel cost o perquè no s’adiuen amb les necessitats de l’EMD doncs creiem que calia revisar. 
Les assegurances és un dels primers que vam tocar, l’exercici anterior varem negociar millors 
condicions però aquest any hem tornat a revisar-ho i adherint-nos a la pòlissa que té 
contractada l’ACM i actuant nosaltres com a co-prenedors, no sols obtenim un estalvi molt i 
molt important, del voltant d’uns 8.000€ en la pòlissa de RC, sinó que a més a més la pòlissa 
que ens presenten és molt més ajustada a les necessitats que té un ajuntament, i en aquest 
cas l’EMD. L’ACM ha fet tots els processos de concursos i per tant nosaltres no els hem de fer.  
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
15.- ADHESIÓ AL CONVENI DIBA-LOCALRET PER LA COMPRA AGREGADA DE 
TELECOMUNICACIONS. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que el Consorci LOCALRET, que 
agrupa municipis de tota Catalunya i entitats municipalistes, té atribuïdes com a funcions 
estatutàries, entre d'altres, la contractació centralitzada i/o gestió de la prestació de serveis de 
telecomunicacions (veu, mòbil i dades) amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i 
potenciar l’estalvi econòmic d’aquests serveis i, a aquests efectes, disposa d'un acord marc 
d'homologació de serveis de telecomunicacions amb els principals operadors del mercat, (veu, 
mòbil i dades), aprovat el 14.2.2011, amb la finalitat d’optimitzar les xarxes de comunicació i 
potenciar l’estalvi econòmic d'aquests serveis, agrupats en els següents LOTS: 
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 LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIO FIXA 
 LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i 
  LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET. 
 
Atès que el passat 27 de febrer de 2013 el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona varen 
signar un conveni de col·laboració l’objecte del qual és l’establiment de les bases i condicions 
mitjançant les quals portaran a terme la compra agregada dels serveis de telecomunicació (veu, 
mòbil i dades), a través la contractació centralitzada, conforme a l’acord marc d’homologació 
realitzat pel Consorci, i conjuntament amb tots aquells ens locals, i ens dependents d'aquests, de 
la demarcació de Barcelona que s’hi adhereixin a fi d’obtenir un benefici tant tècnic, de gestió de 
procediments, com econòmic.  
 
Atès que el Consorci LOCALRET disposa d’una Plataforma Electrònica de Contractació (PECAP) que 
és un portal d’Internet que permet el desenvolupament del procés contractual per via telemàtica, 
l’adhesió a la qual és condició necessària per fer ús de la contractació centralitzada promoguda per 
LOCALRET, excepte en el cas que l'ens interessat sigui membre del dit Consorci. 
 
Vist allò que disposen l’article 57 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, els articles 303 a 311 del Decret 179/1985, de 13 de juny, que aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals (endavant, ROAS), i els articles 107 a 112 de la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de 
Catalunya, sobre la capacitat de les administracions locals per formalitzar convenis de 
cooperació tècnica i administrativa en assumptes d’interès comú; i vist, així mateix, que l’article 
205 del Text Refós de la llei de contractes del sector públic reconeix la possibilitat d’acords 
entre les corporacions locals per dur a terme sistemes d’adquisició centralitzada. 
 
En virtut de tot això, s’adopten els següents ACORDS 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’EMD de Valldoreix al conveni de col·laboració subscrit el 27 de 
febrer de 2013 entre el Consorci LOCALRET i la Diputació de Barcelona per a la contractació 
centralitzada de serveis de telecomunicacions de veu, telefonia mòbil i tràfic de dades, còpia del 
qual s’adjunta com annex I, tot assumint el compromís de compliment de les obligacions que 
se’n derivin. 
 
Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions de dit conveni s’entendran acceptades per 
aquesta EMD de Valldoreix pel sol fet de no revocar l’adhesió dins dels 30 dies hàbils següents 
a la notificació de la seva aprovació. 
 
SEGON.- Autoritzar àmpliament i expressa al Consorci LOCALRET i a la Diputació de Barcelona, 
indistintament, perquè, en nom i representació de l’EMD de Valldoreix, puguin obtenir de 
qualsevol operador de telecomunicacions les seves dades de facturació i consum.  A tal efecte, 
aquest ens facilitarà a la Diputació de Barcelona i a LOCALRET les claus d’accés per a la 
consulta telemàtica de la dita informació. 
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La documentació i informació obtingudes, així com la informació d’accés a les plataformes 
d’informació telemàtica, tenen caràcter confidencial i no podran ser objecte de reproducció total 
o parcial per cap mitjà o suport; per tant, no se’n podrà fer ni tractament ni edició informàtica, 
ni transmissió a tercers fora de l’estricte àmbit d’execució del procediment de contractació 
centralitzada dels serveis de telecomunicacions. 
 
La vigència de la dita autorització es circumscriu a la de l’adhesió al conveni referit en l’acord 
primer. 
 
TERCER.- Establir que la despesa màxima que aquesta EMD té previst destinar per a la 
contractació centralitzada de serveis de telecomunicacions que dugui a terme LOCALRET serà 
d’un import de 25.000,00 IVA inclòs, per als lots que tot seguit es detallen:  

� LOT 1  SERVEIS DE COMUNICACIONS DE VEU EN UBICACIÓ FIXA 
� LOT 2  SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES 
� LOT 3  SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET 

 
QUART.- Declarar que en el pressupost de l’EMD de Valldoreix de l’exercici 2013 existeix crèdit 
disponible suficient per a la contractació dels serveis de telecomunicacions de veu, telefonia 
mòbil i tràfic de dades d’aquesta EMD, i assumir el compromís de realitzar la consignació 
pressupostària suficient per a la prestació d’aquest servei en els exercicis 2014 i 2015. 
 
CINQUÈ.- Aprovar l’adhesió de l’EMD de Valldoreix a la Plataforma Electrònica de Contractació 
de les Administracions Públiques (PECAP) del Consorci LOCALRET. 
 
SISÈ.- Facultar àmpliament i expressa al Sr. Josep Puig Belman, President de l’EMD de 
Valldoreix, perquè en representació de l’EMD de Valldoreix per a la realització de quants tràmits 
i l’adopció de quantes resolucions siguin necessàries per a l’execució dels presents acords. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que 
aquest punt, amb el mateix sentit que l’anterior, demanem el vot per l’adhesió al conveni signat 
per la Diputació de Barcelona i el consorci Localret, per la compra agregada dels serveis de 
telecomunicació. El consorci Localret i la Diputació han signat aquest acord de col·laboració 
segons el qual les administracions locals ens podem adherir a aquest conveni i optar a millors 
condicions a l’hora de contractar els serveis de comunicacions. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
 
16.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE 
PAGAMENT DELS 4 TRIMESTRES DE L’ANY 2011, DELS 4 TRIMESTRES DE L’ANY 
2012 I DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2013 
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Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que l’article 3 de la llei 
15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat, estableix 
que els Tresorers, i en el seu defecte els Interventors de les Corporacions Locals, elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos per aquesta llei pel 
pagament de les obligacions de cada Entitat. 
 
Aquest informe es pot presentar al Ple de la Corporació Local i s’ha de remetre al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya. 
Es dóna compte al Ple de l’informe del compliment dels terminis de pagaments dels 4 trimestres 
de l’any 2011, els 4 trimestres de l’any 2012 i el primer trimestre de l’any 2013. 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa 
que aquest punt és nou i que es fa per primer cop en aquesta EMD que és donar compte de 
l’informe sobre compliment dels terminis de pagament dels quatre trimestres de l’any 2011, 
dels quatre trimestres de l’any 2012 i del primer trimestre de l’any 2013. Aquest informe es pot 
presentar al Ple de la Corporació Local i s’ha de remetre al Ministeri d’Economia i Hisenda, i a 
l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya. És obligat presentar-lo al Ministeri d’Economia i 
Hisenda  i a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya però no al ple que és voluntari. 
Nosaltres creiem que és bo i convenient, que és una manera més de ser transparents i és una 
manera de veure com estan els números a l’EMD. Per no explicar tots els trimestres, des del 
2011 i fins avui, agafarem el primer trimestre de 2011 i el primer del 2013 i veurem les 
diferències i que des del departament d’economia es va fent feina i s’intenta posar ordre a tot el 
tema de les factures. En el primer trimestre de 2011, la factura que es va pagar més tard es va 
pagar a 107 dies, 33 factures es van pagar dins de termini i 435 fora de termini. Hi ha unes 
factures que no van entrar dins del trimestre i van quedar pendent de pagament a final de 
trimestre, i que eren un total de 555 factures per un valor de 640.000€. L’Any 2013, el primer 
trimestre, la factura que hem trigat més a pagar han estat 67 dies, 134 han entrat dins de 
termini dels 30 dies legals que és ara, 393 fora de termini  però dins dels 60 dies, i pendents de 
pagament a finals de trimestre, hi ha 43 factures per un valor de 25.000€. Per tant en 2 anys 
hem passat de tenir 555 factures pendents de pagament per valor de 640.000€ a tenir-ne 43 
factures per valor de 25.000€. Això s’ha aconseguit baixant el número de factures en 2 anys en 
659 i l’import que es paga actualmente de factures és 778.448,60€ menys que l’any 2010 i per 
tan tés un esforç que s’ha hagut de fer des de totes les vocalies, és un esforç d’austeritat que 
hem anat transmetent des que hem entrat en el govern, i ara confiem que el proper trimestre 
els números siguin millors ja que a data del mes d’abril, la factura que paguem més tard és a 
30 dies. Per tant estem dins de termini i és important donada la situación actual de les EMD que 
no se’ns pugui qüestionar per cap tema de pagament de factures. Com hem considerat que 
aquest era un tema prioritari, l’hem anat arreglant durant aquests dos anys fins aconseguir 
arribar on estem. Intentarem continuar pagant a 30 dies que és el que marca la Llei. Gràcies. 
 

17.-MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 
 

 
A) MOCIÓ DE CIU PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ i 
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SUBDELEGACIONS DEL GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que la regeneració de les 
institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la democràcia s’ha produït de forma 
progressiva i ha suposat un avenç en la normalització del nostre país. S’han mantingut, però, 
institucions de l’Estat a casa nostra com és el cas de la Delegació del Govern Espanyol a 
Catalunya i les subdelegacions que hi ha a les capitals de província. 
 
Entre les poques competències de la “Delegación del Gobierno” hi ha nomenar als subdelegats 
a les quatre províncies catalanes, elevar informes al Govern de l'Estat sobre els funcionament 
del serveis públics estatals i la seva avaluació global, però sobretot exercir la "Jefatura de la 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" a Catalunya. 
 
Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un engranatge, una eina per 
coordinar diferents matèries i disciplines dels serveis públics, s’ha convertit en un instrument de 
fiscalització desconfiada i política de les institucions de Catalunya, i darrerament s'està utilitzant 
com a eina per aturar el procés democràtic d'exercici del dret a decidir del poble català. 
 
En aquest sentit, l'actual delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de 
Luna, està actuant de forma hostil i judicialitzant diferents accions que, democràticament, estan 
duent a terme els consistoris catalans en representació de la ciutadania i exercint un mandat 
polític pel qual han estat escollits democràticament. 
 
Atès que el nostre país està patint retallades com a conseqüència de l'espoli fiscal espanyol i de 
la imposició d'uns límits de dèficit per part del ministre d'Hisenda i Administracions Públiques 
inassumibles per la nostra societat del benestar. 
 
Atès que aquest mateix ministre hauria de donar exemple simplificant i racionalitzant 
l'Administració de l'Estat, evitant la duplicitat de funcions entre administracions. En aquest 
sentit la Delegació i subdelegacions del Gobierno ens costen molts diners als contribuents per 
uns serveis públics que en molts casos ja presta la Generalitat i/o els ajuntaments que també 
són estat. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
1. Demanar la supressió de la Delegació del Govern espanyol a Catalunya, així com la de les 
subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per motius d'estalvi econòmic 
i simplificació administrativa i que aquest diners es destinin als ajuntaments catalans per donar 
cobertura a polítiques socials tant necessitades en aquests moments de crisi.  
 
2. Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la Delegació del Govern 
espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra acords adoptats pels 
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Ajuntaments catalans manifestant posicionaments polítics democràtics.   
 
3. Exigir a la delegada del govern espanyol a Catalunya respecte i reconeixement per la nació 
catalana, per la seva llengua, la seva cultura i els seus símbols. 
 
4. Comunicar aquests acords a la Delegació del Govern de l’estat a Catalunya, a la Generalitat 
de Catalunya, al Parlament de Catalunya, als portaveus dels partits polítics al Congrés de 
Diputats Espanyol, als diputats catalans del  Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per 
la Independència. 
 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que 
el grup CiU-ACTUEM presentem una moció per demanar la supressió de la Delegació i 
Subdelegació del Govern a Catalunya. La Delegació del Govern espanyol a Catalunya amb el 
pas del temps i amb la implementació de la democràcia ha anat perdent les competències que 
tenia en el seu orígen, actualment les delegacions del govern tenen molt poques competències, 
i són de poc pes i de poc valor. En els derrers temps, però, la delegació del govern a Catalunya, 
s’ha convertit en una institució de fiscalització de les institucions catalanes. S’està utilitzant com 
una eina per aturar el procés democràtic de decidir que té el poble Català com tots els altres 
pobles dels països democràtics. En aquest sentit la Delegada del Govern a Catalunya, la senyora 
Mª de los Llanos de Luna, actua de manera hostil contra tot allò que representa Catalunya i tot 
el que som nosaltres. Els consistoris catalans, alguns, s’han manifestat a favor d’un procés 
democràtic, de decidir del poble Català i aquesta senyora s’hi ha posicionat clarament en contra 
i últimament a més a més ha lliurat un reconeixement a la “Hermandad de combatientes de la 
División Azul”. Per altra banda aquesta delegació del govern, demanda uns recursos que creiem 
que els pobles de Catalunya i sobretot els ajuntaments que som la primera línia de diàleg, els 
podria utilitzar i ens serien molt útils per cobrir les necessitats dels nostres ciutadans i no 
destinar-los a aquestes altres qüestions. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que des del Partit Popular votarem que no. Suposo que no és cap sorpresa i no 
entraré en la polèmica perquè podríem entrar en un tema...... Retreure, potser no és una 
paraula afortunada, o de recomanar o suggerir, que des de la Generalitat també es fessin altres 
restriccions en quan a despesa, que des del nostre punt de vista no són necessàries. Jo 
interpreto que s’està parlant ja no sols d’una despesa sinó també d’un sentiment d’una bona 
part de catalans que tenen una forma d’enfocar Catalunya diferent de la que tinc jo. Contra 
aquesta forma de pensar sobre Catalunya jo no m’enfrontaré, no per manca d’arguments 
perquè els tinc, sinó per respecte. Perquè considero que tota persona, tingui la ideologia que 
tingui, que pensi que Catalunya és una nació, i el preàmbul de l’Estatut diu que Catalunya te un 
sentiment de nació, i això no es pot negar i està posat per escrit i aprovat per tothom. A totes 
les persones que tenen aquest sentiment intento respectar-les, un dia em sortirà millor i un 
altre pitjor, encertaré més en la forma, però entenc que és un debat que va més orientat en 
aquest sentit i per aquestes informacions que vostè deia que s’ha estat fent ús d’espiar les 
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institucions de Catalunya o muntar o orquestrar algun tipus de campanya contra aquest tipus 
de catalanisme. Contra la forma de pensar no hi entraré.  
 
Contesta la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta al senyor Canals que li ha d’agrair 
les seves paraules que sempre són educades i el seu tracte és exquisit. Jo sé que no el 
convenceré i no m’estranya tampoc, de la mateixa manera que sap quin és el nostre 
posicionament, però si que li demanaré és que quan parli dels catalans no ens parli de 
sentiments. Els sentiments de cada un de nosaltres són els que tenim, els catalans tenim drets, 
com qualsevol altra nació del món. M’agradaria que ho tingués present, si us plau. 
  
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que estic d’acord que els 
catalans tenim drets, es dóna la situació que vostè és catalana i penso que tots els que estem 
aquí som catalans i penso que tots tenim els nostres drets. Aclariré que quan he manifestat 
catalans estava pensant en aquells que creuen en la independència de Catalunya. Faig aquest 
aclariment i no vull entrar en polèmica. Miro de respectar el sentiment i la forma de pensar de 
tothom i entenc que el que es proposa avui, va enfocat cap aquí. 
 
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que el seu grup donarà 
suport a la moció, per demanar la supressió de la delegació i subdelegacions del govern, però 
volem afegir la nostra condemna a la senyora Mª de los Llanos de Luna per la seva participació 
en l’homenatge del dia 11 de maig a la caserna de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca, 
a la “Hermandad de Veteranos de la División Azul”. Considerem que tots els homenatges a 
grups o unitats vinculades al franquisme o al nazisme són impropis d’un estat democràtic. Per 
tant sol·licitem també el cessament immediat de la Delegada del Govern espanyol senyora Mª 
de los Llanos de Luna. Gràcies. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per 8 vots a favor, 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 de la membre 
del grup CPCV. 1 vot en contra del membre del grup PP. 
 
 
18.-ACCIÓ DE GOVERN 
 
Agraïment.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que vol agrair personalment al senyor 
Jordi Ortolà tota la feina que ha fet en el conveni signat amb els horts i el treball que ha 
desenvolupat per portar-ho a terme. Moltes gràcies. 
 
Medi ambient.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que ha finalitzat la neteja de rieres 
que s’ha fet amb CIRE, s’està realitzant la franja de prevenció d’incendis de la Colònia 
Montserrat, la franja de seguretat del carrer Bruc al mercadet, la poda de l’arbrat de via pública, 
la sessió ordinària del Consell sectorial de medi ambient, projecte d’itineraris i la retirada 
d’abocaments incontrolats al Camí de la Salut, a la Carretera Comarcal 1413.  
 
Atenció Ciutadana, Participació, i Educació.-  Pren la paraula el PRESIDENT i 
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manifesta que vol fer constar que ja s’ha constituït el primer Consell sectorial d’educació, la 
propera sessió serà el 3 de juliol, el 30 de maig tenim el Consell de la vila, i després en el CEIP 
Jaume Ferran i Clua s’ha instal·lat un video porter que era una demanda de fa molts anys, i 
s’estan desenvolupant totes les millores pedagògiques i d’inversió, com són l’escala d’incendis 
del parvulari del CEIP i la col·locació d’uns timbres a l’Escola Bressol. 
 
Àrea de Joventut.-  Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que demà hi ha un concert 
jove, amb el grup els Malaveiros. 
 
Vocalia d’Obres i Serveis.-  Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que s’està preparant 
els plecs de clàusules per la renovació dels contractes de manteniment de l’enllumenat públic i 
del clavegueram. Amb l’estudi de mobilitat aprovat s’ha efectuat la modificació de la mobilitat 
del carrer Sant Francesc que ja s’ha fet, l’estudi de mobilitat d’un tram de l’avinguda Mas 
Fuster, que s’estan fent reunions amb els veïns per resoldre els problemes d’aparcament, i 
l’estudi de l’implementació de la mobilitat al barri de Can Monmany. Modificació del contracte de 
serveis amb Saiz Tour, per dotar-lo de càlculs objectius per la liquidació econòmica anual, i la 
definició de les obres de condicionament dels espais nous de cultura, nau de cultura, NEC i 
Casal d’Avis, tot pel compliment en tots els casos de les condicions mínimes de seguretat pel 
desenvolupament de les activitats, cosa que mai s’havia dut a terme i estàvem fora de 
normativa, amb un import total de 49.118€. 
 
Vocalia de Cultura.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que s’han fet les exposicions 
de diferents artistes a la sala polivalent de l’EMD de Valldoreix i que es realitzen durant tot 
l’any. Que s’amplia l’horari del servei de Biblioaccés per l’època d’exàmens, i els concerts 
programats. Trobades de Sant Jordi, trobades d’associacions veïnals, fira d’artesans, mercadet, 
venda de llibres, etc. També comentar-vos que s’han publicat les bases del concurs de cartells 
de la Festa Major fins el termini del 6 de juny per presentar les propostes. El cicle de Jazz 
també està en marxa amb diferents concerts. 
 
 Vocalia d’Economia- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que el senyor Xavier Gavaldà 
ha estat prou explícit i ha explicat a grans trets totes les mesures que s’han pres. Estic content 
per l’estalvi aconseguit per totes les vocalies i gràcies a tots els tècnics per ajudar-nos en tota 
aquesta contenció. 
 
Àrea de Presidència.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que vol deixar constància del 
que hem comentat a l’Audiència Pública sobre les EMD de Catalunya, s’ha fet un treball molt 
intens arrel de la nova llei que tant el govern de l’Estat espanyol com de la Generalitat  de 
Catalunya, s’està gestant, hem mantingut reunions a Madrid amb diferents federacions 
d’Espanya, també a León, passa que no hi ha unió entre aquestes diferents federacions i des 
d’aquí estem intentant unir-les per fer un front comú amb una sola federació. Ens hem 
entrevistat amb el senyor Joan Cañada per presentar-li les propostes de les EMD a l’esborrany 
que ens van fer arribar com a document de treball. Comentar que ens hem entrevistat també 
amb quasi tots els grups polítics del Parlament, i a través d’un dels grups polítics 
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farem una compareixença a la comissió del Parlament quan ens citin, que esperem sigui el 
proper mes, i és una petició que va formular la Sra. Núria Parlón del Partit Socialista perquè 
vam tenir una entrevista amb ella i amb el grup d’Iniciativa i van creure oportú fer aquesta 
compareixença a la qual donarien suport. De totes maneres és una feina que s’està fent 
directament amb el director general, la seva recepció en un primer moment ens sembla 
interessant, i l’hora de la veritat ve ara, quan veurem si realment aquestes propostes que hem 
fet si les acullen o no. Treballant per aportar de la millor manera ja que estem en un moment 
històric per les EMD i pensem que és el moment de prémer fort i que sobretot hi hagi unió. 
Hem conseguit contactar amb 61 de les 63 EMD’S, tenim el recolzament de tothom i vam 
acordar tirar endavant unes quotes per fer front a les despeses que s’originen a nivell 
econòmic, i quasi bé tothom de les EMD ha fet efectiu aquest pagament.  
 
Afegir que les obres de les torres d’alta tensió estan en marxa, s’està fabricant el cable i el que 
hem comentat abans, del soterrament no tenim cap notícia amb cap impediment i encara que 
l’obra porta un retard en la seva execució, degut a les negociacions per moure la última torre 
que és la que toca a l’autopista i s’han hagut de fer gestions que no estaven previstes, però en 
cap moment ens consta de cap retard per algun problema amb l’obra. 
 
 

19.- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que vol fer un aclariment a la 
senyora Baldoví sobre la data de la primera versió del ROM, que va ser el 20 de desembre de 
2012 quan ens la vàreu fer arribar, és a dir un mes abans del que vostè comentava i l’altre el 4 
de febrer. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i dóna les gràcies al senyor Canals pel 
recordatori. 
 
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. 
 
 
 
 


