
 

 

 
 
 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL DIVUIT DE JULIOL DE DOS MIL TRETZE. 
 

A Valldoreix, el dia divuit de juliol 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 EXTRAORDINARI DEL DIA 24 
D’ABRIL DE 2013 I DEL PLE ORDINARI DEL DIA 23 DE MAIG DE 2013. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que han estat redactats els esborranys de l’acta del ple extraordinari 
de data 24 d’abril  de 2013 i del ple ordinari del dia 23 de maig 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 extraordinari de data 24 d’abril de 2013, de l’acta 
del ple ordinari de 23 de maig de 2013. 
 
VOTACIÓ.- S’aproven els esborranys de les actes per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 
2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 6.000 
EUROS, DES DEL DIA  AL DIA 1 DE MAIG  DE 2013 AL 30 DE JUNY DE 2013. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que segons l’article 25 de les bases 
del pressupost prorrogat any 2013, s’estableix que es donarà compte al Ple dels Decrets de contractes la 
quantia dels quals sigui superior a 6.000.-euros. 
 
Es dóna compte al Ple que del dia 1 de maig de 2013 al 30 de juny de 2013, s’han aprovat els següents 
Decrets de contractacions superiors a 6.000 euros més IVA. 
 

- Decret 322/2013, de 28 de maig, d’adjudicació del contracte menor d’obres d’execució d’un tram 
de xarxa de clavegueram a la Rambla Jardí i connexió de les finques situades a la Rambla Jardí, 
121, 123 i 125 a l’empresa Construcciones Fertres SL, pel preu de 13.736, 19 euros més IVA. El 
termini d’execució de les obres serà d’una setmana. 
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3.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL 2on 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 2on  trimestre del pressupost de l’any 2013. 
 
En la situació d’ingressos, veiem que les plusvàlues un cop més superen les previsions i ja estem a 
647.471€ quan havíem previst per tot l’any 550.000€. Per tant estem superant en 100.000€ els drets 
reconeguts, que no vol dir cobrats, però està dins del procés. L’impost sobre construccions estem en un 
60% amb 60.000€ dels 100.000€ pressupostats, la compensació amb Telefònica, que també hem tingut 
uns reintegraments més alts dels previstos, 13.000€ dels 10.000€ previstos. El major ingrés que és el de 
Sant Cugat segueix com sempre i per tant tenim un pressupost d’ingressos superior al previst. Pel que fa 
a les despeses, capítol 1 estem al 50%, que era d’esperar perquè sempre és molt estàtic. En el capítol 2 
hi ha algunes partides com la neteja de solars i ordres d’execució que hem fet una neteja important 
d’una zona verda d’aquí al costat del Mas Roig que ha suposat una gran inversió i estem 2.000€ per sota 
del previst, reparació i manteniment de vehicles també hem superat la previsió de 2.500€ ja que s’ha 
hagut de canviar neumàtics dels vehicles oficials de l’EMD i totes aquestes partides que estan superades, 
ara a la modificació pressupostària les incrementem de crèdit. Festa Major de cultura, dels 17.000€ 
previstos, hem superat 2.200€ perquè aquest any s’ha dividit la festa en Festa Major Cultura, Festa 
Major Joventut, i Festa Major Esport, i no estan vinculades entre elles i per tant Cultura ha superat una 
mica i els anys anteriors estaven vinculades entre elles i no transcendia perquè quedava equilibrat. 
També s’ha de tenir en compte s’està computant a la mateixa partida tot el que implica aquells actes, 
tècnics d’iluminació, assegurances, tots els costos indirectes estan incorporats dins la partida.  
 
 

4.-MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 5/2013. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa vist l’informe de la secretària-
interventora respecte a la proposta de modificació pressupostària Núm. 5/2013: 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 5/2013 amb càrrec a baixes per 
transferència, a un crèdit i a ingressos afectats per una partida ampliable: 
 
 

B A I X E S     

CAPÍTOL 2 

 
 
    

02-920-270.00 Despeses imprevistes  229.876,77 
  TOTAL CAPÍTOL 2 229.876,77 
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INGRESSOS AFECTATS A UNA PARTIDA AMPLIABLE   
  

 
  

CAPÍTOL 4     
462.01 Transferència Aj. St Cugat exercicis anteriors  172.935,19 
  TOTAL CAPÍTOL 4 172.935,19 
 
CRÈDIT EXTRAORDINARI 
   
CAPÍTOL 7   
750.30 Aportació AMPA Ferran Clua 14.520,00 
 TOTAL CAPÍTOL 7 14.520,00 
   
CAPÍTOL 9 DIBA, préstec STS expropiació Caldepera 130.000,00 
911.04     
  TOTAL CAPÍTOL 9  130.000,00 
  TOTAL FINANÇAMENT  547.331,96 

 
 
 
D E S P E S E S 
  

   
  

SUPLEMENTS DE CRÉDITS  
CREDIT 

INICIAL  I 
MODIFICAT 

SUPLEMENT MODIFICAT 

CAPITOL 2 COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS 

  
  

19-171-210.00 Manteniment Jardineria  56.868,20 20.000,00 76.868,20 
04-321-212.00 Manteniment escola J.Ferran Clua  18.659,72 12.500,00 31.159,72 
14-152-212.00 Manteniment Monmany  3.000,00 3.000,00 6.000,00 
08-920-214.00 Reparació i manteniment vehicles 2.500,00 1.000,00 3.500,00 
06-338-226.00 Festa Major  17.000,00 5.000,00 22.000,00 
18-926-226.02 Informatius  13.000,00 2.500,00 15.500,00 
16-924-227.10 Participació ciutadana 20.000,00 9.000,00 29.000,00 
09-165-227.11 Contracte manteniment enllumenat públic 100.000,00 30.000,00 130.000,00 
05-341-227.24 Activitats esportives i material esportiu 10.000,00 2.000,00 12.000,00 
19-172-210.01 Neteja solars i ordres d'execució  5.000,00 7.018,00 12.018,00 
  TOTAL CAPÍTOL 2  246.027,92 92.018,00 338.045,92 
  

   
  

CAPITOL 3  INTERESSOS        
10-011-35201 Interessos expropiació Caldepera   24.086,33 24.086,33 
  TOTAL CAPÍTOL 3    24.086,33 24.086,33 
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CAPITOL 4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS       
12-231-480.01 Subvenció Casal Avis  5.000,00 2.000,00 7.000,00 
06-334-481.00 Premis concurs cultura i educació   1.600,00 1.650,00 3.250,00 
AMPLIACIONS DE CRÉDITS  AMB INGRESSOS AFECTATS      
10-943-462.01 Transferència Aj. Sant Cugat del Vallès 2012 100.000,00 172.935,19 272.935,19 
  TOTAL CAPÍTOL 4  106.600,00 176.585,19 283.185,19 
  

   
  

CAPITOL  6 INVERSIONS          
05-341-61900 Zona de verda de camp futbol    20.000,00 20.000,00 
07-151-60000 Expropiació Caldepera 

 
142.142,44 142.142,44 

08-151-61901 Caseta dels horts    2.000,00 2.000,00 
08-171-61901 Parc del CAP 

 
19.000,00 19.000,00 

13-133-624.00 Aparcament autobusos   54.000,00 54.000,00 
04-321-624.00 Pati cobert Escola Ferran Clua  17.500,00 17.500,00 

 
TOTAL CAPÍTOL 6    254.642,44 254.642,44 

  TOTAL SUPLEMENT    547.331,96   
 
 
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 
modifiquem les partides del capítol 2 que estaven superades. En aquesta proposta hi ha moltes 
modificacions que intentaré explicar el millor possible. En les baixes, és a dir en el capítol d’ingressos, 
agafem del capítol de despeses imprevistes 229.876,77€, i del capítol 4 de transferència amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat d’exercici anterior 172.935,19€. A la partida de despeses imprevistes, 
recordeu que és una partida que varem crear perquè preveiem que amb el nou conveni tindríem uns 
majors ingressos per aquest any pel tema de les bestretes, etc. i llavors eren uns diners que tindríem. El 
que hem fet i veient que hem tingut una liquidació molt bona encara que el conveni no està signat, la 
veritat és que el conveni econòmic amb Sant Cugat no està signat, és un punt pendent, però amb la 
situació econòmica que estem vivint en què les lleis varien mensualment, i en que el conveni econòmic 
no només es negocia la vessant econòmica sinó també s’està negociant quins serveis aporten aquestes 
despeses que compartim, per tant estem negociant també el cost dels serveis. El que tenim és una 
liquidació molt bona i un informe d’intervenció que us passo a explicar. La liquidació d’ingressos que 
correspon a l’EMD és de 5.799.770€, la bestreta que l’EMD ha rebut durant l’any passat és de 
4.665.125€, per tant la diferència a favor de l’EMD és de 1.134.000€. Igualment nosaltres participem en 
despeses i les despeses que nosaltres hem participat i que hem pagat és de 1.903.000€ però les que 
corresponen una vegada feta la liquidació, és de 2.176.000€. Per tant, la diferència en la liquidació hem 
de pagar 272.000€ més. Ens queda una liquidació neta de 861.700€ per aquest any. Com tenim una 
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molt bona liquidació i els capítols d’ingressos s’estan complint, la nostra Secretària-interventora ha emès 
un informe on recomana i declara legal fer servir aquesta liquidació per la partida de despeses 
imprevistes. Si el conveni econòmic s’acaba signant, passarien a tenir més recursos que quedarien com 
a majors ingressos –per a què quedi clar-. Despeses imprevistes agafem 229.876,77€, transferències de 
l’Ajuntament de Sant Cugat d’exercicis anteriors, 172.000€, aportació de l’AMPA del CEIP Jaume Ferran i 
Clua, capítol 7, 14.520€ i demanem un préstec a la Diputació de Barcelona sense interès per valor de 
130.000€. Per tant el total del import de les modificacions que fem avui, és de 547.331€. On va tot això? 
Doncs en suplements de crèdit; en manteniment de jardineria, hi ha un suplement de 20.000€, el 
manteniment del CEIP Jaume Ferran i Clua i ha un suplement de 12.500€ perquè s’ha hagut d’arranjar 
la façana del gimnàs, el manteniment del Monmany, hi ha un suplement de 3.000€ i quedarà en total 
una partida de 6.000€. Aquest augment és degut a que s’ha hagut de col·locar puntals a l’edifici. 
Reparació i manteniment de vehicles, com hem hagut de fer les revisions i altres, incrementem la 
partida amb 1.000€ més per si passa res fins a finals d’any. Festa Major, suplementem amb 5.000€, 
informatius amb 2.500€ i és perquè una factura del 2012, va entrar al 2013 i llavors la partida anava 
coixa, participació ciutadana ampliem en 9.000€ per tot el tema de la centralitat, web, intranet, etc. El 
contracte de manteniment de l’enllumenat públic, es suplementa amb 30.000€, aquest contracte està en 
revisió sinó recordo malament, i hem d’aconseguir estalvi encara que l’enllumenat sempre puja. 
Activitats esportives i material esportiu, es suplementa amb 2.000€ per les 5 Milles, aquest any hi va 
haver molta gent i això va suposar més cost. Neteja de solars i ordres d’execució, suplementem amb 
7.000€ que és el que ha costat netejar el camp de futbol del carrer Castellot. En el capítol 3 d’interessos, 
paguem 24.086,33€ pel terreny de Caldepera i aquesta és una expropiació forçosa de 142.000€ que són 
d’inversió, però els interessos els paguem amb part del crèdit de la Diputació. Capítol 4, transferències 
corrents, la subvenció del Casal d’Avis s’incrementa en 2.000€, els premis de cultura i educació es posen 
1.650€ més, el que hem fet és ajuntar tots els premis que hi ha en cultura i educació, Festa Major, etc. 
tots en una sola partida per tenir més control de la despesa. Transferència amb l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès, 172.000€ que hem de pagar de més nosaltres per la despesa per la liquidació del 
conveni i que  ja he explicat abans. Llavors el capítol 6, hi ha un seguit d’inversions i el que fem és crear 
les partides per aquestes inversions. Hi ha l’arranjament de la zona verda, per un ús provisional de caire 
esportiu, de 20.000€, expropiació del terreny de Caldepera de 142.000€, a la caseta dels horts es fa un 
petit lavabo a dins de la caseta amb un cost de 2.000€, el parc que hi ha situat entre el CAP de 
Valldoreix i la farmàcia, una inversió de 19.000€ d’arranjament per fer un parc infantil, un aparcament 
d’autobusos 54.000€ i el pati cobert del CEIP Jaume Ferran i Clua 17.500€. Tot això fa un total de 
547.331,96€ que quedarà exposat al públic. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i exposa que 
aquesta és la cinquena modificació pressupostària en 7 mesos. Lògicament un cop mirat doncs hi ha 
coses que trobem molt bé i altres no tant. El nostre grup té altres prioritats en altres coses i això ja ve 
de l’aprovació del pressupost, així que ens abstindrem. Repassant les partides m’agradaria una 
explicació per exemple, són tonteries, però m’agradaria saber-ho. El manteniment del Monmany que 
incrementem, voldríem saber si Sant Cugat també paga aquest manteniment i en quina proporció. 
Manifesta que s’ha netejat un solar i que es farà un camp de futbol, en total hi ha dues partides, i 
finalment es farà el camp de futbol com nosaltres ja ho havíem proposat en el ple del mes de novembre 
i se’ns va dir que no es podia fer perquè estava afectat pel vial i que l’ACA havia dit que era un terreny 
inundable i que estàvem obligats a fer una obra. Volem saber si aquest vial ja està desprogramat, què 
ha dit l’ACA finalment, i que s’ha de fer de despesa. Després pel que fa a la caseta dels horts, que és 
una “xuminada”, també cal comentar que fa temps que els tècnics deien que no es podia fer res perquè 
no es podia ni entrar, i ara es faci un lavabo. El parc del CAP tinc entès que es fa perquè es 
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trasllada el parc infantil que hi ha a l’altra banda de la carretera. Es trasllada allà i lògicament s’ha de fer 
les voreres, però a més a més tinc entès que s’ha d’ampliar la marquesina dels autobusos perquè ha 
d’acollir també els autobusos escolars que van a Sant Cugat, si no estic equivocada. Jo voldria saber si 
tenim un conveni signat amb l’Ajuntament de Sant Cugat per l’ús d’aquest terreny, i en quines 
condicions. A més a més, també pensant-hi, per sota passen els Túnels de Vallvidrera, hi ha cap 
problema amb els Túnels, si degut a l’activitat els generem algun problema, filtracions? Qui ho paga? 
Nosaltres, els Túnels, Sant Cugat? 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que pel que fa al tema del Monmany, la 
despesa és al 50%, per tant si nosaltres hem d’incrementar ells també ho hauran de fer. Pel que fa al 
tema del camp de futbol, és una zona verda amb un ús provisional per un caire esportiu. Aquesta zona 
verda està afectada pel vial, tal com ha dit la senyora Babiloni, però s’està desprogramant ara. És un 
tràmit que trigarà uns dos anys, però s’està desprogramant i l’ACA diu que per fer qualsevol tipus de 
construcció, si volguéssim fer un camp de futbol amb graderies, si que s’hauria de canalitzar la riera per 
les aigües pluvials. Però al ser un ús provisional no cal fer tot això. Més endavant si es vol tirar endavant 
la construcció del camp de futbol, si que haurem d’esperar a que estigui del tot desprogramat i amb un 
informe de l’ACA que indiqui totes les mesures a fer, i el cost es multiplicaria per mil. El que ha dit de la 
“xuminada” de la caseta dels horts, si que són 2.000€, però amb 2.000€ es poden fer moltes coses, amb 
1.500€ tenim una substituta de l’Escola Bressol, així que jo no ho diria així! Pel que fa al tema de la 
caseta el que es fa és un petit lavabo perquè s’està treballant en els horts solidaris i la gent que hi 
treballa necessita un lavabo. Ho fa la Brigada d’Obres per minimitzar els costos, perquè sàpiguen que la 
caseta s’haurà de fer tota nova en un futur. Pel que fa el terreny de CAP el que es fa és traslladar el 
parc infantil de Can Cadena al terreny del CAP, que tenim aprovat pel ple de Sant Cugat, en sessió de 19 
de desembre de 2011, la cessió d’ús de 2.500m2 i desconec si passa o no el Túnel de Vallvidrera, però 
segur que no hi ha cap problema perquè en el terreny de la xurreria Sant Cugat també té previst fer-hi 
un parc. El que volem és traslladar el parc infantil i ampliar una mica el parc. Com diu vostè, també 
allargar la marquesina de l’autobús perquè els busos escolars que van cap a Sant Cugat parin allà i els 
que van cap a Barcelona, parin on actualment està el parc de Can Cadena que passarà a ser una parada 
d’autobusos. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i exposa que hi ha dues respostes que no m’heu 
donat. La primera, la barraqueta dels horts, hi havia un informe tècnic que deia que no es podia tocar ni 
fer res, si no es podia és que no es pot, perquè no s’ha fet res des de llavors. La segona és qui pagarà si 
hi ha algun problema amb els túnels qui el pagarà si Valldoreix o Sant Cugat.  
  
Contesta el PRESIDENT i manifesta que els Túnels de Vallvidrera no passen per on hi ha el parc sinó per 
on està l’aparcament, i per tant no li afecta. 
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que en qualsevol cas, l’acord que es va 
prendre entre l’Ajuntament de Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix és que es feia un ús de parc infantil i es 
mantenia aquest ús per tot l’espai i no ha d’afectar a cap instal·lació subterrània. Mostra d’això és que 
més avall hi ha projectat un parc que fa l’Ajuntament de Sant Cugat sobre la mateixa instal·lació. 
 
VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre del grup PP. 1 
abstenció de la membre del grup CPCV. 
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5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST D’AQUESTA 
CORPORACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2012. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que en data 15 de maig de 2013, la 
Comissió Especial de Comptes va informar favorablement el Compte General del Pressupost d’aquesta 
corporació corresponent a l’exercici de l’ any 2012, i el mateix ha estat exposat al públic durant el 
període de quinze dies i vuit dies més, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la província de 
data 28 de maig de 2013 , sense que s'hagi formulat cap tipus de reclamació. 
 
Vist que aquesta Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l'esmentat Compte general, 
en sessió del dia 11 de juliol de 2013. 
 
Vist que el Compte s’ha de sotmetre a la Junta de Veïns, per a que sigui aprovat abans de l’1 d'octubre 
de 2012. 
 
Considerant el preceptes continguts en els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació i el 
contingut. 
 
Aquesta Presidència proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR definitivament el Compte General d'aquesta EMD corresponent a l'exercici de 
2012. 
 
SEGON.- REMETRE el contingut de l'acord, juntament amb tota la documentació a la Sindicatura de 
Comptes. 
 
VOTACIÓ.- Unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
 
6.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE EL COMPLIMENT DELS TERMINIS DE PAGAMENT  
DEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2013. 
 
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 del segon trimestre de 
l’any 2013. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa 
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que aquest punt es va passar per primera vegada en el ple passat, és per intentar mostrar a la 
ciutadania els números i la situació econòmica en que està l’EMD de Valldoreix. I el que es fa és que uns 
informes trimestrals que Hisenda et demana, el que informen és dels pagaments realitzats durant el 
trimestre i els que han quedat pendents. Els pagaments realitzats dins del període legal, que són 30 dies 
data factura. Els pagaments fora de termini, han estat 97, i per solucionar això ens hem donat compte 
que nosaltres paguem a 30 dies i cada dia 5 del mes. Hi ha moltes factures que entren a l’EMD però 
mentre no la signen els tècnics i el vocal de l’Àrea, ja ha passat el dia 5 i no han sigut pagats i llavors ja 
passen dels 30 dies i s’han d’esperar al mes següent. Una mesura que prendrem ara, a partir de 
setembe, será pagar el dia 5 i 20 del mes. Seran dos pagaments mensuals per complir amb la normativa 
vigent. Hi ha factures que han quedat de 2007, de 2000, de l’any 90 i pico, i el que s’ha de fer és 
informar a la part que nosaltres li devem, dient, tenim aquesta factura, te l’hem de pagar? És clar que és 
absurd, perquè si ho fem ens contestaran que si que s’ha de pagar. Per tant el que estem fent és fer 
neteja a poc a poc d’aquestes factures, anar mirant la situació de les empreses i anar pagant a poc a 
poc, però és el que diu la llei i per tant s’ha de fer. Hi ha unes 30 factures que són les que han quedat 
antigues, pensem que fa dos anys n’hi havien 500. Per tant anirem fent neteja. A finals d’any suposem 
que estarem nets  haurem pagat tot dins de termini. Estem contents de l’esforç de l’equip comptable 
que tenim a l’EMD. 
 
7.- SUSPENSIÓ TEMPORAL DE L’ACORD DEL PLE DE LA JUNTA DE VEÏNS D’APROVACIÓ DEL 
REGLAMENT D’ÚS DELS D’HORTS URBANS, AIXÍ COM DE LES BASES PER LA 
CONVOCATÒRIA. 
 
Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i exposa que en data 31 de març de 2011, el Ple de 
la Junta de Veïns va adoptar l’acord d’aprovació inicial del Reglament de règim d’us dels horts urbans situats 
a la Riera del Nonell; així com es va aprovar inicialment les bases per la convocatòria d’adjudicació de l’ús 
dels horts urbans.  
 
Atès que aquests acords es van publicar al BOP, al DOGC i a la Web de l’EMD de Valldoreix, sense que es 
presentessin cap reclamació, quedant per tant definitivament aprovats. 
 
Atès que l’article 163 del Reglament d’obres, activitats i serveis, els serveis locals que no constitueixin 
competència pròpia de caràcter obligatori poden ser suprimits per motius d’interès públic justificats 
documentalment, per acord del ple, l’acord de supressió ha de ser objecte d’informació pública prèvia a la 
finalització del funcionament del servei. 
 
Atès que el servei no havia entrat en funcionament. 
 
Atès que s’ha aprovat un conveni d’utilització dels horts per part de 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, i aquest 
conveni té una vigència fins el 31 de juliol de 2015, podent-se renovar d’any en any fins un màxim de 6 
anys. Aquest fet és un motiu d’interès públic que justifica la suspensió temporal del servei acordat. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns: 
 
Suspensió temporal de l’acord de la Junta de Veïns de data 31 de març de 2011, d’aprovació del 
Reglament d’ús dels horts urbans així com de les bases de la convocatòria, fins que sigui vigent el 
conveni d’utilització dels horts per part de Càritas de Sant Cugat del Vallès, atès que existeixen 
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motius d’interès públic que justifiquen la seva suspensió temporal. 
 
Exposar al públic aquest acord pel termini de quinze dies als efectes de poder presentar al.legacions. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que 
tots estarem d’acord en que les bases i el reglament en aquests moments encara estan vigents perquè 
no estan anul·lats. Llavors si llegim les bases, en l’article 5.2, es diu que es licitaran pels horts els que 
estiguin empadronats a Valldoreix o els qui estiguin inscrits en el Registre Local d’Associacions, és a dir 
que han de ser de Valldoreix. Però després en el Reglament, l’article 19 diu: l’obertura i convocatòria de 
licitació per sorteig, es publicarà en el BOP, cosa que no s’ha fet, als efectes de l’article 78.2 del Text 
Refós de la Llei de Contractes de l’Administració Pública. Doncs abans que tot això passés, el dia 29 
d’abril ja estava publicat a la premsa local que s’havia cedit els horts a una entitat. El dia 7 de maig el 
senyor President va signar un Decret de Presidència, el número 281, sol·licitant a la obra social de la 
Caixa, una subvenció de 40.000€. La nova disposició d’aquests horts, tal com s’està fent ara, es va fer 
vulnerant la normativa vigent en aquell moment, així com el conveni que es va signar cedint tots els 
horts a una entitat social no inscrita a Valldoreix. Es va faltar al respecte i es va deixar de respectar els 
drets dels ciutadants de Valldoreix, així que votarem en contra d’aquesta suspensió per a que es facin 
les coses com s’han de fer.  
 
Contesta el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i exposa que nosaltres vam donar la concessió a 
Caritas perquè vam veure que era una obra social, i en aquest mateix moment encara ningú de 
Valldoreix ens havia sol·licitat els horts, ni entitat social ni cap persona física. Amb el que està la gent 
patint, vam veure la possibilitat de posar-nos en contacte amb Caritas que va acceptar el projecte, i 
l’Obra Social de la Caixa va fer una aportació de 6.000€ per posar el projecte en marxa. El que la 
senyora Babiloni diu dels 40.000€ això és un projecte que nosaltres vam sol·licitar a l’Obra Social de la 
Caixa, per arreglar la caseta, quan toqui. La caseta no es pot utilitzar fins que no es faci el seu 
arranjament, per això s’han demanat els 40.000€. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que torna a passar el mateix, que no 
contesten les preguntes que se’ls fa. El Reglament existeix, s’havia de posar a concurs i vostès no el van 
publicar i fer aquest concurs. Per tant, s’ho han saltat tot! Han fet el que han volgut i després ens han 
donat per fet el que han volgut fer. És o no és, que no han comptat amb la opinió de la ciutadania per 
res? 
 
Contesta el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i exposa que si que han comptat amb la ciutadania 
però a l’EMD ningú havia presentat cap sol·licitud. Vostè sap que els horts urbans a Valldoreix no tenen 
una sortida molt gran ja que un hort a Valldoreix els veïns se’l poden fer a casa seva. La millor sortida 
que hem trobat és una entitat social com Caritas, que si hagués vingut Creu Roja o una altra, també li 
haguéssim donat. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que reitera en que el Reglament deia 
que s’havia d’anunciar al DOGC i vostès no ho han fet, amb lo qual és lògic que no hagin rebut la 
sol·licitud de ningú, perquè vostès no han publicat. Ho sento molt ho han fet malament! 
 
VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre del grup PP. 1 vot en 
contra de la membre del grup CPCV. 
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8.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM 415/2013 DE LA PRESIDÈNCIA DE L’EMD DE 
VALLDOREIX D’APROVACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES 
PARTICULARS QUE HAN DE REGIR EL PROCEDIMENT DEL CONCURS DE PROJECTES AMB 
INTERVENCIÓ DEL JURAT PER LA PROPOSTA D’IMPLANTACIÓ VOLUMÈTRICA DE NOVA 
CENTRALITAT DE VALLDOREIX. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que dóna compte del Decret núm. 415/2013 de data 5 de juliol 
de 2013 que a continuació es transcriu: 
 
“Vista la voluntat de l’EMD de Valldoreix d’efectuar un concurs d’idees per a l’elaboració d’un estudi-
proposta d’ordenació volumètrica a nivell d’avantprojecte per a la distribució dels usos previstos i la 
regularització dels espais públics perifèrics en terrenys classificats com a sòl urbà consolidat, situats a les 
illes delimitades per la Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i els carrers Coster, Tibidabo i San Albert, i la 
part contigua delimitada per la mateixa Rambla Mossèn Jacint Verdaguer i els carrers Coster, i Albert 
Rosas, incloent-hi la urbanització de superfície de la Rambla Verdaguer entre el carrer Coster i la Plaça 
de Can Cadena, en la zona anomenada de nova centralitat de Valldoreix. 
 

Atès que s’han redactat els Plecs de clàusules tècniques i els de clàusules administratives particulars que 
han de regir concurs de projectes -obert a tots els professionals- previst a l’article 184 i següents del 
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic (en endavant TRLCSP). La quantia del concurs és de 17.000,00 euros, sent la quantia 
del primer premi de  11.000,00 euros, la del segon premi de 4.000,00 euros i la del tercer premi de 
2.000,00 euros.  

Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva al Pressupost vigent a l’any 2013. 

 

En virtut de tot d’anterior, i de la competència que m’atorga la Disposició addicional 1a del TRLCSP, en 
relació a l’article 83 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
Municipal i de règim Local de Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual s’aprova el Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Ens Locals, HE 
RESOLT: 

 
PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació i obrir la convocatòria pel concurs de projectes -obert 
a tots els professionals- amb intervenció del Jurat per la proposta d’implantació volumètrica en terrenys 
públics situats a les illes delimitades per la Rambla Verdaguer i els carrers Sant Albert, Tibidabo, Coster i 
Albert Rosas, en la zona de nova centralitat de Valldoreix. 
 
SEGON.- APROVAR els plecs de clàusules tècniques i administratives particulars que han de regir en el 
procediment del concurs de projectes amb intervenció del Jurat per la proposta d’implantació 
volumètrica de nova centralitat de Valldoreix. 
 
TERCER.- SOTMETRE a informació pública mitjançant edicte publicat, al BOP, el DOGC i en el tauler 
d’edictes de l’EMD, els plecs de clàusules tècniques i administratives particulars als efectes de possible 
reclamacions. 
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Atès el que disposa l’article 277 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
s’anunciarà simultàniament el concurs a què fa referència, si bé la licitació s’ajornarà quan resulti 
necessari en el supòsit que es presentin al·legacions al plec de condicions. Disposar que els esmentats 
plecs s’entendran definitivament aprovats, en cas que no es presenti cap reclamació durant el termini 
d’informació pública. 
 
9.- APROVAR EL CONSELL SECTORIAL D’EDUCACIÓ DE L’EMD DE VALLDOREIX COM A 
ÒRGAN DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que el Ple de la Junta de Veïns, en 
sessió celebrada el dia 24 de maig de 2012, va aprovar definitivament el Reglament de Participació 
Ciutadana de Valldoreix.  
 
Vist que l’article 17 del citat Reglament estableix la possibilitat que es creïn Consells sectorials de 
diversos àmbits en funció de les inquietuds  i iniciatives ciutadanes al voltant de les matèries i assumptes 
de competència d’actuació de l’EMD. 
 
Atès allò que estableix l’article 19, del Reglament de Participació Ciutadana, en el sentit que els 
membres dels Consell Sectorials seran proposats per les Entitats i Associacions  legalment constituïdes i 
registrades a l'Entitat Municipal de Valldoreix que exerceixin activitats en els àmbits propis de cada 
Consell,  i que  els grups municipals amb representació a la Junta de Veïns podran nomenar un membre 
cadascú, que assistirà al Consell com a membre ordinari. 
 
Considerant com a membres nats dels Consells, la Presidència i els Vocals que siguin responsables de les 
àrees de govern que incloguin els àmbits propis de cada Consell. 
 
Atès que en data 7 de maig de 2013,  es va constituir el Consell Sectorial d’Educació, i les entitats i 
associacions van proposar els seus membres.  
 
Atès que l’article 62 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, el qual determina que la competència  per la creació dels 
òrgans de participació sectorial en relació amb els àmbits d'actuació pública municipal i amb la finalitat 
d'integrar la participació dels ciutadans i de llurs associacions en els assumptes municipals, es del Ple de 
la Junta de Veïns 
 
Considerant que l’article 20 del Reglament determina  el procediment per al nomenament dels membres 
de la Consell Sectorial i la durada del càrrec.  
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR EL CONSELL SECTORIAL D’EDUCACIÓ DE L’EMD DE VALLDOREIX,  com 
a òrgan de participació ciutadana amb  caràcter consultiu, amb efectes retroactius del 7 de maig de 
2013, data en què de fet va quedar constituït. 
 
SEGON:- S’ESTABLEIXEN com a funcions pròpies del  CONSELL SECTORIAL D’EDUCACIÓ DE 
VALLDOREIX, les que es relacionen tot seguit: 
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1. Identificar les necessitats educatives dels ciutadans i ciutadanes de Valldoreix 
2. Contribuir a l’elaboració del projecte educatiu de Valldoreix i fer-ne el seguiment, supervisió i 

avaluació periòdiques. 
3. Rebre informació de les propostes i acords municipals en matèria d’educació. 
4. Fomentar l’associacionisme entre les persones que realitzin activitats relacionades amb l’educació. 
5. Fomentar la comunicació i col·laboració entre les associacions educatives i entre aquelles i altres 

entitats que treballin en temes d’educació, mitjançant propostes i accions. 
6. analitzar iniciatives ciutadanes individuals i col·lectives de temàtica relacionada amb l’educació. 
 
A part d’ aquelles funcions que queden establertes en l’Article 18 del Reglament de Participació 
Ciutadana de Valldoreix.  
 
 
TERCER.- DETERMINAR, que la composició del CONSELL SECTORIAL D’EDUCACIÓ, serà: 
 
Per part de l’EMD de Valldoreix: 
Vocals amb dret a veu i vot: 
 

• EL President, que podrà delegar en el vocal de l’àrea 
• Un per cada grup municipal amb representació municipal al consistori. 

 
Vocals amb dret a veu i sense vot: 

• El secretari: Actuarà de secretària la técnica d’educació. 
 

Per part dels Centres Educatius 
• Vocals amb dret a veu i vot: 
- Un representant del professorat que forma part del Consell Escolar del CEIP del Ferran Clua. 
- Un representant del professorat que forma part de l’Escola Bressol de Valldoreix 
- Un representant del professorat que forma part del Centre la Quitxalla 
- Un representant de l’equip directiu de l’Escola de Música 
- Un representant del professorat que forma part de l’IES ARNAU CADELL 
 
Per part de les Associacions de les AMPES i altres entitats 
• Vocals amb dret a veu i vot: 
- Un representant de l’ AMPA Escola Bressol de Valldoreix 
- Un representant de l’ AMPA Ferran Clua 
- Un representant de l’ AMPA Escola de Música de Valldoreix 
- Un representant de l’Associació SAEC 
 
Per part del Consell de la Vila 
Vocals amb dret a veu i vot: 
- Quatre  representants, escollits en el si del Consell de la Vila de Valldoreix 
 
Les persones designades en raó del seu càrrec ho seran mentre l’ocupin. 
 
Els vocals nomenats per les AMPES i les entitats podran ser substituïts per les mateixes AMPES i entitats 
abans de finalitzar el termini esmentat. 
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Els vocals del Consell Sectorial d’Educació ho seran per un període de quatre anys, a excepció dels 
càrrecs públics que serà el de la legislatura en curs.  
 
QUART.- ES DETERMINEN les següents funcions: 
 
1. Presidència: 
Són funcions del president: 
1. Convocar, presidir, suspendre i aixecar les reunions, moderar els debats i dirimir els empats amb vot 
de qualitat. 
2. Fixar l’ordre del dia. 
3. Representar oficialment el Consell en tots els actes i procediments que calgui. 
4. Vetllar per l’execució dels acords que s’hagin pres. 
5. Signar els escrits oficials. 
6. Autoritzar l’assistència al Plenari, Secretaria Permanent o grups de treball, de persones de reconeguda 
vàlua o coneixements específics quan el tractament d’un tema concret ho faci aconsellable. 
 
2. El secretari: 
Són funcions del secretari: 
1. Assistir amb veu però sense vot a les sessions del Plenari del Consell, Secretaria Permanent i grups de 
treball. 
2. Aixecar actes de les reunions i custodiar tota la documentació del Consell. 
3. Certificar els acords amb el vistiplau del president, tramitar i arxivar la correspondència i 
documentació. 
4. Vetllar perquè les trameses de documentació arribin oportunament. 
 
CINQUÈ.- NOMENAR COM A MEMBRES DEL CONSELL d’EDUCACIÓ, amb una vigència de 4 anys 
en el seu càrrec a comptar des del dia 7 de maig de 2013, a excepció dels càrrecs polítics que serà el de 
la legislatura: 
 
PRESIDENTA-DELEGADA 
Susana Herrada i Cortès 
Vocal d’Educació  
 
Vocals: 
 
Centres Educatius Públics i Privats: 
Manel Cerdà Gaya: Escola de Música de Valldoreix  
Cristina Fenollar Paré: La Quitxalla 
Clara Caso : CEIP Ferran Clua  
Josep Lluís Serrano: Institut Arnau Cadell 
Montse Aragall Tusell: Escola Bressol de Valldoreix 
 
Associacions d’AMPES i altres entitats  
Silvia Felip Arias: AMPA Escola Bressol de Valldoreix 
Gemma Gassó i Soler: AMPA Ferran Clua 
Sandra Rovira: AMPA Escola de Música de Valldoreix 
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Núria Toledano LLamazares: Associació SAEC 
 
Persones representants del Consell de La Vila  
Elena Degollado 
Xavier Araujo 
Montserrat Turu  
Tania Martínez, que actuarà de Portaveu 
 
Persones representants dels Grups Polítics Municipals 
Josep M. Canals: Partit Popular de Catalunya 
Carme Babiloni Sesma: Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix 
 
Personal Tècnic municipal 
M. Josep Tuyà i Manzanera, que actuarà com a Secretària. 
 
SISÈ.- NOTIFICAR la present resolució als membres del Consell Sectorial d’Educació, segons estableix 
l’article 58 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre , de règim Jurídic de les Administracions Públiques i 
del Procediment Administratiu Comú. 
 
VOTACIÓ.- Unanimitat dels membres de la Corporació. 
 

10.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES DE LA 
ZONA VERDA SITUADA A L’AVINGUDA CASTELLOT S/N 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONIELL i exposa l’informe de la tècnica de Medi Ambient 
de 10 de juliol de 2013, que es transcriu a continuació: 
 

“Atès l’interès de l’EMD de Valldoreix per a fomentar la pràctica de l’activitat esportiva a 
Valldoreix com a base d’uns hàbits de vida saludable.  
 
Atès que des de l’EMD de Valldoreix s’ha adaptat la zona verda situada a l’avinguda Castellot s/n 
per a que els veïns i veïnes de Valldoreix puguin practicar esport de forma gratuïta. 
 
Atesa la necessitat de regular l’ús públic de l’espai per tal de garantir que en puguin gaudir tots 
els veïns i veïnes en les mateixes condicions i evitar que se’n faci un mal ús.  
 
Per tot l’anterior, es conclou: 
 
Informar favorablement el Reglament d’Ús Esportiu de la Zona Verda de l’Avinguda Castellot 
s/n.” 

 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament d’ús de les activitats esportives de la zona la zona 
verda situada a l’Avinguda Castellot s/n, que s’adjunta com a annex a les propostes. 
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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. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que 
aquest Reglament el que intenta és tenir una zona de Valldoreix amb un ús esportiu controlada, amb uns 
horaris, de dilluns a divendres i dissabtes i diumenges. S’ha parlat amb els veïns de la zona i s’ha fet aquest 
reglament perquè la Policia pugui actuar cas que no es compleixi dit reglament. El que es fa és facil·litar la 
reserva de l’espai per la pàgina web de l’EMD, per tant tindrà prioritat qui reservi l’espai, però sinó està 
reservat i no està sent usat podrà anar qui vulgui. En cas que hi hagi algú que jugui i vingui algú amb la 
reserva per aquell horari, haurà d’abandonar el camp i deixar jugar als qui tinguin la reserva. Hi ha tot un 
seguit de sancions que van de lleus a molt greus, dels 20€ fins als 1000€ depenent de la gravetat de la 
sanció. Normalment les molt greus és quan hi ha reiterades faltes greus. Aquest és un reglament pel bon 
ús d’aquest espai. 
 
VOTACIÓ.- Unanimitat dels membres de la Corporació. 
 

11.- DECLARACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL SR. JOSEP PUIG BELMAN, PRESIDENT 
D’AQUESTA ENTITAT MUNICIPAL PER EXERCIR L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA 
D’ADMINISTRADOR DE L’EMPRESA INSTAL.LACIONS JOSEP PUIG, S.L 
 
El President s’absté i cedeix la presidència de la sessió a la senyora Laura Baldoví i Borràs, i s’asseu al 
final de la Sala de Plens. 
 
Pren al paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que vista la petició presentada en data 8 de 
juliol de 2013, pel  Sr. Josep Puig Belman, demanant que per part del Ple de la Junta de Veïns 
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se li atorgui la compatibilitat per exercir l’activitat privada com a administrador de l’empresa Instal·lacions 
Josep Puig, S.L amb l’activitat pública de President de l’EMD de Valldoreix en règim de dedicació exclusiva 
 
Atès el següent l’informe de jurídic emès per la secretària de l’EMD, en data 11 de juliol 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 al President de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig Belman, que té dedicació exclusiva a l’Entitat, 
amb l’exercici de l’activitat privada com a administrador de l’empresa Instal.lacions Josep Puig, S.L. 
 
 2.- Normativa aplicable 
 
L’article 75.1 de la llei reguladora de les Bases del Règim Local, modificat per la llei 14/2000, estableix que 
els membres de les Corporacions Locals percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan els 
desenvolupin amb dedicació exclusiva... 
 
En el segon paràgraf d’aquest article estableix que en el supòsit que es cobrin aquestes retribucions, la 
seva percepció serà incompatible amb la d’altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les 
Administracions públiques i dels ens, organismes o empreses d’elles dependents, així com per al 
desenvolupament d’altres activitats, tot això en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 
d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 
  
Per tant, la llei de Bases del Règim Local remet a la llei 53/84 per regular les incompatibilitats dels 
membres de les Corporacions Locals que perceben retribucions amb dedicació exclusiva. 
 
La llei 53/1984, de 26 de desembre, regula en el capítol III les incompatibilitats amb les activitats 
públiques, i en el capítol IV les incompatibilitats amb les activitats privades. 
 
El Sr. Puig ha demanat la compatibilitat de la percepció de les retribucions en dedicació exclusiva, amb una 
activitat privada que és la de ser administrador d’una societat privada, per tant entenc que li serà 
d’aplicació el capítol IV,  articles 11 a 15 de la llei 53/1984, que permet l’exercici d’una activitat privada amb 
una sèrie de limitacions que en els apartats següents es detallaran.  Segons la consulta referència 
1139/2001, del Consultor de los Ayuntamientos, s’ha d’entendre que la incompatibilitat afecta al 
desenvolupament d’una activitat en el sector públic, però no a la possibilitat d’exercici d’activitats en el 
sector privat. 
 
L’article 13.3 del Reglament d’Organització i Funcionament dels ens locals, estableix que el reconeixement 
de la dedicació exclusiva a un membre de la Corporació exigirà la dedicació preferent del mateix a les 
tasques pròpies del seu càrrec, sense perjudici d’ocupacions marginals que, en qualsevol cas, no podran 
causar detriment en la seva dedicació a la Corporació. En el cas que aquestes ocupacions siguin 
remunerades, es requerirà una declaració formal de compatibilitat per part del Ple. 
 
Segons la consulta referència 969/1998 del Consultor de los Ayuntamientos, ocupació marginal és un 
concepte jurídic indeterminat, i haurà de ser el Ple el qui aprecïi el seu contingut, que haurà de respondre 
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a la previsió de que no causin detriment en la dedicació a la Corporació. 
 
S’acompanyen a aquest informe les dues consultes del Consultor de los Ayuntamientos refenciades. 
 
També s’adjunten les següents sentències: 
 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castilla i León de Valladolid, de data 28 de novembre de 
2008,  en que el tribunal confirma la declaració de compatibilitat de funcions del càrrec d’alcalde en règim 
de dedicació exclusiva amb les activitats remunerades en l’àmbit de l’empresa privada. 
 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantabria,  
 de data 13 de març de 2009, en el que el tribunal considera compatible el càrrec d’alcalde en règim de 
dedicació exclusiva amb l’exercici privat de la medicina per unes hores a la setmana. 
 
 3.- Causes d’incompatibilitat amb activitats privades 
 
Segons disposen els articles 11 al 15 de la llei 53/1984, serà incompatible una activitat privada amb la 
pública que desenvolupa amb aquesta Entitat, en els següents casos: 
 
- 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 intervenint, 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. 

- Quan l’activitat privada requereixi la presència efectiva del interessat durant un horari igual o 
superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l’Administració Pública. 

 
- Totes les altres que es puguin establir per llei o reglament. 
 
4.- Òrgan competent per resoldre la compatibilitat 
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L’article 13.3 del ROF estableix que és el Ple l’òrgan competent per atorgar la compatibilitat a un membre 
de la Corporació. 
 
Conclusió 
 
L’exercici de l’activitat privada sol·licitada pel Sr. Josep Puig Belman no és incompatible amb l’activitat 
pública que desenvolupa com a President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, sempre que 
es compleixin les limitacions de la llei 53/84, i que el Ple consideri que l’activitat que es declara compatible 
és marginal, i que no causa detriment a la seva dedicació al seu càrrec a l’EMD.”  

 
Es proposa adoptar el Ple de la Junta de Veïns, el següent ACORD: 
 
PRIMER.- Atorgar al Sr. Josep Puig Belman, la compatibilitat per exercir l’activitat privada com a 
administrador de l’empresa Instal·lacions Josep Puig, S.L. , sotmès al compliment de les condicions que 
s’especifiquen en l’informe jurídic que consta en aquest expedient i les que legalment procedeixin. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que no és la 
primera vegada que hem de procedir a declarar la compatibilitat d’una persona que dedica part del seu 
temps a l’administració i l’altra part a la seva empresa privada. En aquest cas parlem del senyor Josep 
Puig, ha presentat la sol·licitud per a que se li declari aquesta compatibilitat. Per tot el poble és 
coneguda l’activitat del senyor Puig en la seva empresa Instal·lacions Josep Puig, que és una empresa 
que fa anys que te activitat i que fa anys que te un personal qui és qui porta la gestió directe de 
l’empresa. El senyor Puig s’hi dedica segons la seva disponibilitat tenint en compte la seva altra 
dedicació com a president de l’EMD. El senyor Puig, a la legislatura anterior, abans que la senyora 
Montserrat Turu trenqués el pacte de govern també  tenia dedicació exclusiva a aquesta EMD i tampoc 
en aquell moment se li va demanar la compatibilitat. Ara però hi ha uns veïns que han declarat sentir un 
cert neguit per aquest tema i per tant, hem procedit a demanar als serveis jurídics de l’EMD que 
dirimeixin i ens diguin si aquesta comptatibilitat és atorgable o no. Procedeix a llegir l’informe de la 
Secretària-interventora. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que 
és un tema complicat perquè ens hem de tenir a llei i hi han diferents interpretacions. Jo he partit de les 
conclusions, no m’he llegit tot el text perquè prefereixo llegir tota la Llei 53/84. Primer vam partir de la 
Llei 7/85, reguladora de les Bases del Règim Local, a l’article 75 trobem l’encaix del tema. Que diu: “ los 
miembros de las corporaciones locales percibiran retribuciones por el ejercicio de su cargo cuando lo 
desempeñan con dedicación exclusiva”.... fins aquí estem d’acord que està en exclusiva... “en cuyo caso 
seran dados de alta en el régimen general de la Seguridad Social, asumiendo las corporaciones las cuotas 
empresariales que correspondan”. Fins aquí estem en aquesta situació. Després l’article diu: “en el supuesto 
que tales retribuciones su percepción sera incompatible con las de otras retribuciones por cargos a los 
presupuestos de la administración pública”.... això passa amb tots i és d’una lògica aplastant. Per acabar 
dient: “así como para el desarrollo de otras actividades, todo ello en los términos de la Ley 53/84”. És a dir 
ens reitera la llei. Agafem aquesta llei i té 20 articles i 18 disposicions. L’article que ens interessa és l’article 
cinquè, que diu totes les excepcions en les quals si que es pot exercir aquesta activitat. Però en l’apartat b) 
diu: els membres de les corporacions locals també podran fer aquestes activitats, “salvo que desempeñen 
en las mismas cargos retribuidos en el régimen de dedicación exclusiva”, que és el cas que estem parlant. 
Aquest article 5 ens està dient que no pot tenir una altra activitat perquè està en exclusiva.  
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Contesta la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta a la senyora Babiloni que ha relatat de manera 
parcial un article, el qual jo no conec i no tinc capacitat jurídica per poder valorar-ho, però si la té la 
Secretària-interventora i ha emès un informe favorable. Penso que la gran diferència és si la exclusivitat vol 
dir donar una activitat referent al càrrec públic o no. En aquest cas si que es dona la dedicació exclusiva al 
càrrec públic. 
 
Pren la paraula la Secretària-interventora i exposa que vol fer un aclariment en aquest punt, el capítol 3 que 
és de l’article tercer i cinquè fins el desè, és on parla de les incompatibilitats que té per activitats públiques. 
A partir de l’article onze, és quan parla de les incompatibilitats per activitats privades, per tant aquest article 
5è entenc que està parlant de les activitats públiques. Entenc que aquest cinquè no és aplicable perquè és 
una activitat privada el que exerceix el senyor Puig.  
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que a banda, aquests articles de l’11 
al 15 són els que he dit que no llegiria perquè són els que no tenen referència amb el cas del senyor 
Puig. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que aquests articles també els ha 
consultat amb gent que es dedica a aquest tema i ells m’han indicat aquests articles, amb el que està 
claríssim i a més ho diu la paraula, exclusiu, i exclusiu vol dir al 100% a no ser que ho faci dissabtes i 
diumenges. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i pregunta a la senyora Babiloni si té un informe 
jurídic al respecte? 
 
 Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que el pot demanar. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que es basaran per procedir a la 
votació en l’informe jurídic de la Secretària-interventora. 
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor: 6 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre del grup PP. 1 vot en 
contra de la membre del grup CPCV. 
 
 

12.-MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 
 
S’incorpora el President a la sessió plenària. 
 

A) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP  DE CIU-ACTUEM D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL 
PEL DRET A DECIDIR. 

 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa que el dia 26 de juny de 2013, es va 
constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la 
participació de la societat catalana en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític 
de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van 
ser presents una quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes 
i entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.  
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L’Associació de Municipis per la Independència va ser membre constituent del Pacte com a mostra 
inequívoca i clara del nostre compromís en aquests procés . Ara volem demanar a tots els ens adherits 
que formalitzin també, de forma individual, la seva adhesió amb l’objectiu de sumar-s’hi per tal de 
facilitar el debat democràtic que comporta el dret a decidir, més enllà de la posició que finalment es 
defensi.  
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la corresponsabilitat de 
tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes 
el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la 
seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida a tots els tractats internacionals i a la 
legislació catalana i espanyola.  
 
El poble de Catalunya ha manifestat recentment i de forma multitudinària en diferents manifestacions i 
actes, de forma democràtica, la voluntat d’autogovernar-se per expressar lliurement la cultura, llengua i 
identitat, amenaçades per un govern espanyol que les vol fer retrocedir. El nostre país, com qualsevol 
d’altre, té reconegut el dret a decidir el seu futur de forma lliure. La sobirania del poble no té barreres i 
mereix l’empara i el reconeixement de totes les institucions que ho han de fer possible. 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat d’opinions de la 
societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i exclusivament, l’expressió 
majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.  
 
Per tot això, el grup municipal de CiU-Actuem proposen al Ple de la Junta de Veïns els següents  
 
ACORDS 

1. Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma 
www.dretadecidir.cat 

2. Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a aquest 
procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la celebració d’una consulta sobre el futur 
polític de Catalunya. 

3. Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 

 
VOTACIÓ.- S’aprova la moció 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. 

B) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU-ACTUEM DE SUPORT A LA CADENA HUMANA 
DEL DIA 11 DE SETEMBRE DE 2013. 

 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que el dia 11 de setembre de 2012 
milers de persones es van manifestar de forma pacífica a Barcelona sota el lema ‘Catalunya, nou estat 
d’Europa’. Va ser una clara constatació de les inquietuds del poble català a favor de la sobirania de la 
nostra nació, una realitat que es va amplificar, ràpidament, a tot el món. A partir d’aquesta demostració 
dels catalans i catalanes es va començar a parlar de Catalunya i dels seus anhels d’independència en un 
context internacional i també es van produir una sèrie d’esdeveniments a nivell intern que van 
desembocar en la convocatòria anticipada d’eleccions. El context parlamentari de la Catalunya del 2013 
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té el seu origen en aquella manifestació que va simbolitzar el malestar d’un poble oprimit sota un estat 
que ja no el representa. 
 Ha passat un any des d’aquella manifestació i s’ha avançat clarament en el camí de la independència 
però s’ha de mantenir la flama ben encesa i és per aquest motiu que s’organitzarà una cadena humana 
que travessarà el país de nord a sud, de La Jonquera a Sant Carles de la Ràpita. Al llarg de les 
comarques catalanes milers de persones es donaran la mà per construir aquesta cadena de pau i 
d’amistat. Serà una nova oportunitat per demostrar a tot el planeta la unitat del nostre poble i també 
per visualitzar que la causa està ben viva i que va creixent dia a dia. 
Es tracta d’un acte eminentment popular on els protagonistes han de ser els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya on la col·laboració dels consistoris és determinant per a garantir el seu èxit. La mobilització de 
milers de persones cap a diferents indrets del país exigeix uns grans esforços de coordinació i també de 
planificació en la mobilitat i per tant, és molt important el treball conjunt dels diferents cossos de 
seguretat. 
  
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, proposem al ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 
1- Mostrar el suport de l’EMD de Valldoreix en la cadena humana que travessarà Catalunya el dia 11 de 
setembre de 2013. 
2- Col·laborar en aquest esdeveniment, facilitant el pas pel municipi si s’escau  
3- Facilitar que els cossos de protecció civil de la població puguin adherir-se a l’organització de la cadena 
humana de forma coordinada amb els promotors de l’acte. 
4.- Fer compatible la cadena humana amb els actes previstos per la Diada a nivell de l’àmbit de 
Valldoreix. 
5.- Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència.  
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÁLVAREZ i manifesta que 
sincerament no sap què votar. És un si, un no, o una abstenció. Un no, potser per la introducció pel 
tema de la independència, una abstenció potser seria la postura més còmode, per així entendre’ns; un sí 
pels acords que em sembla perfecte. Trencarem motllos!  
 
VOTACIÓ.- S’aprova la moció per unanimitat. 
 

C) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA DE PROGRES I CATALISTA SOL·LICITANT 
LA CONTINUÏTAT DE LA LLEI DE DEPENDÈNCIA. 

 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA, i exposa que: 
 
1.- Atès que totes les persones en algun moment de les nostres vides, des de la infància a la vellesa, 
necessitem que ens cuidin i, alhora, cuidem alguna de les persones del nostre entorn. 
 
2.- Atès que algunes d’aquestes activitats es realitzen a l’economia submergida o de forma molt precària 
i d’altres es realitzen de forma voluntària a persones estimades, sense cap tipus de reconeixement social 
ni laboral per ser realitzades en condicions. 
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3.- Atès que la gran majoria d’aquestes activitats i atencions recauen en les dones i, majoritàriament, en 
dones de mitjana edat amb nivells socioeconòmics mitjans o baixos. No només la població que necessita 
ajuda està feminitzada (un 60% de les persones dependents són dones) sinó que, sobretot, ho està la 
població que presta l’ajuda (més del 90% de les persones cuidadores són dones). 
 
4.- Atès que l’any 2006 el govern de l’estat va aprovar la Ley de Promoción de la Autonomia Personal y 
de Atención a las Personas en Situción de Dependencia (LAPAD), informalment anomenada Llei de la 
dependència. Una Llei que permetia la possibilitat de construir una serveis socials com a quart pilar de 
l’estat del benestar; que tenia per objectiu facilitar una existència autònoma en el seu medi habitual a 
totes les persones i proporcionar un tracte digne en tots els àmbits de la seva vida; que proporcionava 
una cotització a la seguretat social de les dones cuidadores, reflectint la consideració de la seva tasca 
com un treball remunerat de responsabilitat pública; que convertia en una qüestió social el que abans 
erra considerat com una qüestió provada, que resolia mitjançant la cura gratuïta –o en l’economia 
submergida- que proporcionaven majoritàriament les dones dins les llars sense drets no reconeixement 
social ni laboral. 
 
5.- Atès que quan encara no s’havia desenvolupat del tot aquesta Llei, amb el canvi de govern de l’Estat, 
l’atenció a les persones amb dependència ha estat objecte de retallades important. La decisió de 
paralitzar la llei de Dependència per als dependents moderats en va prendre en el primer Consell de 
Ministres del Govern Rajoy, el 30 de desembre de 2011 i va ser aprovada al Congrés amb el suport de 
CIU. Posteriorment, utilitzant els PGE per al 2012, el Govern va retardar encara més el seu accés al 
sistema i, finalment, amb el RDL 20/2012 es va aprovar una nova retallada de l’atenció a la 
Dependència. 
 
6.- Atès que el RDL 20/2012 va reduir un 15% la prestació econòmica per cuidadors/es no professionals 
i ca suspendre la cotització per aquest cuidadors/es no professionals, a no ser que aquests n’assumeixin 
el 10% del cost; concretament haurien de pagar 163€ mensuals, quantitat que òbviament queda fora de 
l’abast de moltes famílies. Cal recordar que la inclusió de les cuidadores no professionals en la seguretat 
social tenia dos objectius; emergir un treball històricament submergit i feminitzat com és la cura de 
persones dependents i facilitar que aquests cuidadores, moltes també d’edat avançada, arribessin a 
cotitzar el mínim per assolir una pensió de jubilació, incapacitat permanent, viduïtat i orfandat. 
 
7.- Atès que el RDL 20/2012 va implantar una estructura diferent per a noves sol·licituds i revisions 
basada únicament en graus i eliminant els novells, reduint les prestacions associades a aquest nivells. Va 
rebaixar les prestacions vinculades a serveis de residència que queden limitades a una forquilla de 715 i 
426,12€, retallada ja molt castiga per altres problemes com els impagaments de la Generalitat. Va 
eliminar la compatibilitat entre prestacions i serveis i la Generalitat només ha garantit aquesta 
compatibilitat fins que es desenvolupi reglamentàriament el nou criteri. Per tant, serveis tan estesos com 
el Servei d’ajuda al domicili (SAD) i Centre de Dia acabaran sent incompatibles amb cap tipus de 
prestació. Això afectarà sobretot a les persones i famílies que, a banda de problemes de discapacitat, 
complementaven l’atenció dels seus familiars contractant serveis a nivell privat. 
 
8.- Atès que el passat 26 d’abril de 2013, el Govern va presentar el Programa Nacional de Reformes 
2013 que, suposadament, pretén racionalitzar la despesa pública i aconseguir un suposat estalvi 
econòmic. I aquest estalvi el vol aconseguir retallant 1.108 milions d’€. 
 
9.- Atès que en el context actual de crisi econòmica alguns governs primen la preocupació 
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per quines prestacions econòmiques s’han d’oferir i no quines necessitats tenen les persones pel que els 
ha tocat viure. I que els fonaments de l’Estat del benestar només són possibles amb una voluntat 
política real. 
 
10.- Atès que les retallades ren prestacions socials suposa la individualitzada de les causes de la pobresa 
i de les respostes per afrontar-la, culpabilitzant les persones pel que els ha tocat viure, invisibilitzant la 
dimensió social de les causes de les polítiques i institucions que la generen.  
11.- Atès que la crisi econòmica i les retallades en serveis públics no afecta a totes les persones per 
igual i sovint els serveis públics es substitueixen per treball gratuït de cura que recau sovint en les 
dones, obstacularitzant les opcions laborals i vitals de la meitat de la població. 
 
Per tot això, el grup CPCV proposa al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix l’adopció dels 
següents  
 
ACORDS: 
 
1.- Sol·licitar al govern espanyol que derogui les modificacions introduïdes a la Llei de Promoció de 
l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de Dependència i les retallades anunciades al 
programa Nacional de Reformes 2013 i que busqui alternatives per fer sostenible el sistema d’atenció a 
la dependència. Alternatives que no haurien de passar per retallar prestacions i serveis sinó per un  nou 
sistema de finançament basat en una reforma del sistema fiscal espanyol que incrementi la seva 
progressivitat i faciliti una lluita eficaç contra en frau fiscal. 
 
2.- En cas que es decideixi no atendre les sol·licituds anteriors, sol·licitar al govern espanyol l’habilitació 
de partides pressupostàries addicionals que permetin als ajuntaments compensar els sobrecostos que els 
hi implicarà la reforma, per exemple l’increment previsible de demanda de Servei d’ajuda al domicili. 
 
3.- Reclamat al Govern de l’Estat i a la Generalitat que compleixin amb els terminis de pagament 
acordats legalment amb les entitats i els governs locals. 
 
4.- Notificar els presents acords al Govern de l’Estat Espanyol, al Govern de la Generalitat, als grups 
parlamentaris del Parlament de Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a la 
Federació de Municipis de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i a les entitats del tercer sector 
de Sant Cugat. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que no 
llegirà la moció perquè sinó s’adormirà tothom. Explica que és la sol·licitud de la continuïtat de la Llei de 
dependència. Com vostès saben hi ha moltíssimes famílies amb algú discapacitat a casa, al seu càrrec, 
que ha de dedicar el 100% del seu temps, i a sobre no té recursos i li retallen els pocs recursos que 
tenen. Per això se sol·licita el que acorda aquesta moció. 
 
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. 
 

D) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CANDIDATURA DE PROGRÉS I CATALANISTA DE 
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VALLDOREIX SOL·LICITANT L’APROVACIÓ D’UNA LLEI PEL MÍNIM VITAL DE LES PERSONES 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA, i exposa que: 
 
Atès que Catalunya viu avui una crisi econòmica i social sense precedents amb tots els afectes associats 
com l’increment de l’atur, la creixent privació material, la pèrdua de la llar per a moltes persones i les 
retallades en inversió social pública. 
 
Atès que a Catalunya el 22% dels catalans i catalanes viuen amb rendes inferiors al llindar de la pobresa 
i la taxa de pobresa infantil se situa en un 28%, 232.300 llars no disposen de cap ingrés, que la taxa 
d’atur se situa en un 22%, i la juvenil en un 52%, i que cada dia 100 persones perden la prestació d’atur 
i es produeixen 102 desnonaments. 
 
Atès que l’any 1990 el Govern de la Generalitat va establir el Programa Interdepantamental de la Renda 
Mínima d’Inserció (PRIMI) amb la finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones 
afectades. Aquest programa va ser actualitzat i modificat l’any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de 
juliol, i l’any 1997 amb l’aprovació de l’encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la 
renda mínima d’inserció. Aquesta Llei 10/1997 ha estat objecte de diverses modificacions, destacant la 
darrera de l’any 2011 que ha reduït substancialment el nombre de persones beneficiàries del programa. 
 
Atès que actualment les despeses dels subsministres de la llar s’han incrementat mentre la renda 
disponible de les famílies s’ha vist reduïda dràsticament, i que no existeix un preu social en el 
subministres mínims d’aigua i energia domèstica, ni existeix la prohibició a les empreses 
subministradores de tallar la llum, l’aigua o el gas si s’acredita insuficiència d’ingressos.  
 
Atès que mentre el ajuntaments i entitats socials han hagut d’incrementar les partides d’ajudes 
destinades a urgència social i concretament les referides al pagament de factures de gas, llum i aigua, 
les grans companyies de subministrament continuen obtenint beneficis milionaris i ordenant el tall de 
subministres per deutes irrisoris. 
 
Atès que la societat civil catalana està impulsant, mitjançant una ILP, la creació d’una Renda Garantida 
de Ciutadania que garantiria una prestació econòmica de caràcter universal per les persones que 
acreditin uns ingressos inferiors a l’IRSC (569€ mes). I que aquesta Renda garantiria que tothom pugui 
viure sense risc de pobresa, més enllà dels vincles amb el mercat de treball; creat, així un nou dret 
social, el dret a l’existència digna per mitjà de la seguretat en l’ingrés. 
 
Atès que en aquest context d’urgència social es fa necessària la superació i l’adaptació de l’estructura 
legislativa catalana per formular una Llei del mínim vital garantit, que asseguri que totes les persones 
sense ingressos estables que es trobin en situació de risc de pobresa o exclusió social tonguin 
assegurada la cobertura de les necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna. Una 
Llei, per tant, que determini i desenvolupi els quatre eixos que configures en Mínim Vital Garantit i el 
conjunt de mesures de rescat social que es consideren imprescindibles en aquest moment, i que, en 
síntesi són: 
 

1. La Renda garantida de Ciutadania en els termes previstos en l’article 24.3 de l’Estatut 
d’Autonomia Catalunya. 

2. L’accés a aliments saludables necessaris per a la subsistència; la millora i 
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potenciació de la distribució d’aliments i l’aprofitament de productes consumibles però no 
comercialitzables. 

3. La disponibilitat dels subministraments mínims bàsics d’aigua i energia –per enllumenat, 
calefacció i per cuina- en termes de habitabilitat, salubritat i higiene. 

4. La disponibilitat d’un habitatge a un allotjament digne, en cas de pèrdua de l’habitatge per raons 
d’insuficiència de recursos o de desnonaments. 

Per tot això, proposem els següents acords: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya que elabori i aprovi una Llei del mínim vital garantit, que 
s’ha de fer mitjans la reforma en profunditat de la reforma mínima d’inserció per adaptarla als nous 
perfils i necessitats actuals. Una llei que vetlli perquè totes les persones tinguin assegurades les 
necessitats bàsiques en els aspectes essencials per a una vida digna: alimentació, ingressos mínims, 
habitatge i subministraments principals (aigua, gas i llum). Una llei dirigida a persones sense ingressos 
estables que es tronin en situació de risc de pobres o exclusió social. 
 
SEGON.- Expressar el suport de l’EMD de Valldoreix a la Iniciativa legislativa popular que impulsa la 
creació de la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
TERCER.- Que l’EMD de Valldoreix faci  les gestions necessàries amb l’empresa concessionària d’aigua 
del municipi per posar en marxa una nova tarifa social sobre la factura de l’aigua d’ús domèstic amb 
l’objectiu d’ajudar a famílies més vulnerables i les persones que estan patint els efectes de la crisi, amb 
l’objectiu d’evitar els talls en el subministrament. 
 
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la 
Comissió Promotora de l’ILP de la Renda Garantida de Ciutadania, a l’FMC i l’ACM, a Entitats Catalanes 
d’Acció Social, a la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya i a les entitats de la ciutat. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que tots 
saben que l’actual crisis està afectant a moltíssima gent, sense sostre, sense menjar, ni recursos, ni 
assistència mèdica, etc. Per això presentem aquesta moció. 
 
Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i manifesta que presenta una esmena per poder 
aprobar aquesta moció, i que és que en l’apartat primer de l’acord, on diu: Sol·licitar al Parlament de 
Catalunya que elabori i aprovi una Llei del mínim vital garantit. Nosaltres li volem afegir també, el 
següent: mínim vital que s’ha de fer mitjans la reforma en profunditat de la reforma mínima d’inserció 
per adaptarla als nous perfils i necessitats actuals. 
 
Contesta la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que està d’acord amb l’esmena. 
 
Se sotmet a votació la moció amb l’esmenta presentada pel Sr. Ortolà. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova la moció per unanimitat. 

 

13.-ACCIÓ DE GOVERN 
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Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que des de l’Àrea de medi ambient hem començat la 
campanya de sensibilització i prevenció d’incendis, amb el Band i l’Info, també s’ha fet una modificació 
de l’ordenança de protecció de l’arbrat, que s’han incoat 16 expedients d’ordre d’execució, i s’ha 
finalitzat l’inventari dels arbres de Valldoreix per uns estudiants de l’UPC. En quan a l’Àrea d’esports, ja 
hem comentat abans, que s’ha posat en marxa la zona verda que prèviament s’ha netejat perquè s’havia 
dipositat de les anteriors ventades una gran quantitat de soques i part de la despesa consisteix en la 
neteja d’aquestes soques. Pel que fa a l’Àrea d’obres i serveis, s’ha executat la urbanització del carrer 
Mestre Casesnovas, s’ha fet un arranjament de les voreres del passeig del Nard, hi ha hagut una millora 
de la mobilitat, amb el desenvolupament d’aquest estudi de mobilitat aplicat a l’avinguda Mas Fuster i 
s’ha fet l’estudi del barri del Monmany que pròximament es farà l’actuació. També al Monmany s’ha 
barrat el pas a un accés que és el passeig de la Garriga, doncs els cotxes circulaven a una velocitat 
inadequada i els veïns es queixaven constantment. De moment només tenen accés els veïns per un 
costat del carrer i s’han posat unes jardineres. Pel que fa l’Àrea d’educació, participació, s’ha posat en 
marxa el servei de l’intranet del Consell de la Vila i en els seus sectorials. S’ha posat una escala al 
parvulari del CEIP Jaume Ferran i Clua, s’ha fet una reforma a la paret del gimnàs i s’ha donat suport a 
l’ombracle que s’ha de fer i que és una despesa a càrrec de l’AMPA. De l’Àrea de serveis interns, s’està 
renegociant unes pòlisses d’assegurança dels edificis de l’EMD i de la responsabilitat civil, s’ha obtingut 
un descompte d’uns 9.000€ i a més aquesta pòlissa cobreix les activitats organitzades per l’EMD però 
també inclou les organitzades per entitats o associacions sense ànim de lucre queden també cobertes. 
L’Àrea de gent gran i serveis socials, s’han fet les primeres entregues dels horts solidaris i aquest 
dissabte se celebra el tercer mercat de segona mà. Comentar que ens han enviat un mail dient que 
s’han recollit 260 ensiams, 45 cogombres, 90 esbergínies i 20 kg de bledes i 70 carbassons. Demà es 
plantaran 1.200 plantes, cols, coliflors, brocoli, i ensiams. 
 
 

14.- PRECS I PREGUNTES 
 

Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que té algunes preguntes 
informatives. Per la premsa m’he assabentat que ja tenim el cable per les línies alta tensió i volia saber 
com aniran les feines i quan acabaran. També parlant de les pòlisses pregunto si hi ha pòlissa de RC als 
horts i a la caseta. I per últim hi ha un tema de l’Escola Bressol m’ha preocupat el tema de la 
alimentació dels infants. El servei està concessionat i volia saber qui controla la cadena de conservació 
dels aliments i qui com arriba. També dels menús hi ha un dia que a l’Escola Bressol es menja panga o 
penca. Tothom sap que aquest peix té un alt contingut de mercuri, cadmi i plom. Que no està 
recomanat pels menors de 15 anys i pels adults només un cop a la setmana. M’estranya perquè tenim 
un peix de costa baratíssim i que s’estigui donant aquest tipus de peix als infants. 

Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que contesta pel que fa a les torres d’alta tensió, ens van 
notificar que els subministre del cable arribaria avui 18 de juliol, i em estat consultant els “timings” de la 
instal.lació, que durant el mes d’agost faran els treballs d’adequació i que es començaran a passar els 
cables tant bon punt ho tinguin adequat. Pel que fa al compromís de pagament d’una de les 
certificacions era de quan estigui el cable a lloc per pagar i ho farem quan estigui a peu d’obra.  

Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta pel que fa a la consulta de la pòlissa 
de RC, que cobreix qualsevol activitat que l’EMD organitzi i per altra banda Caritas també disposa d’una 
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pòlissa de RC. Pel que fa a la caseta, no puc dir-li si està o no considerada dins la pòlissa d’edificis de 
l’EMD de Valldoreix. M’ho apunto i li contestaré. 

 

Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS, i manifesta que el menjador de l’Escola Bressol 
és una concessió externa i que totes les empreses de menjador de les escoles passen un control molt 
estricte, una revisió periòdica i molt estricte de tots els menús per part d’un inspector que ve de Sant 
Cugat, i tinc entès que mengen perca que no panga, i que de totes maneres qui fa el control de la 
cadena de fred i que tot estigui en regla és la directora de l’Escola Bressol, és una de les seves funcions i 
l’AMPA també fa seguiment d’aquesta activitat. El mes de maig em va arribar una queixa del servei de 
menjador però en cap cas era de la penca, o penga, o perca, ni cap peix, sinó de si era fruita o iogurt, 
és a dir, coses més fàcils de solucionar. 

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a 
les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 

 

 


