ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL VINT-I-NOU D’OCTUBRE DE DOS MIL CATORZE.
A Valldoreix, el dia vint-i-nou d’octubre de dos mil catorze, 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 8.30 hores els Vocals següents: 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-, senyora CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, i
senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ –GRUP PP-, assistits per la Secretària de la Corporació
senyora CONCEPCIÓ FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió plenària
extraordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora.
Tot seguit el President excusa l’absència del senyor BERNAT GISBERT I RIBA–GRUP CiUACTUEM- i senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –GRUP CiU-ACTUEM-, per motius professionals.
Es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la
present sessió.

1.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS ANY 2015.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que el Text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Vista la difícil situació econòmica que a travessa el país, es considera que no s’han
d’incrementar els preus públics i les taxes regulades a les Ordenances Fiscals de l’EMD de
Valldoreix per l’any 2015 d’acord amb l’IPC.
Atès que tot i no augmentar cap preu, per tal d’adequar les Ordenances Fiscals als serveis
prestats per aquesta EMD s’han de crear nous preus públics.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2015 i següents la modificació de les
ordenances fiscals que a continuació es relacionen:
Ordenança fiscal número 2
Reguladora de la taxa per llicències i serveis urbanístics

Des de serveis tècnics d’aquesta EMD es proposa canviar d’ordenança –passar de l’Ordenança
Fiscal núm. 3 a l’Ordenança Fiscal núm. 2- els següents preus públics:
3.17 Per les instal·lacions i activitats temporals per cada dos mesos de funcionament
S’aplicarà la quota fixa de 175,30.-euros (per exemple: instal·lació de grues-torres).

3.18. Certificat de compatibilitat del projecte de l’activitat amb el
planejament urbanístic.

146,15

Ordenança fiscal número 3
Reguladora de la taxa per a la tramitació d’Activitats
Des de serveis tècnics d’aquesta EMD es proposa modificar:
- el títol de l’ordenança substituint el nom de “llicències ambientals” pel de “activitats”.
- els següents punts de l’article 6:
- Punt 1: Actualització de la legislació de referència
- Punt 1.1.1.b): Afegir “incloses les activitats sense incidències ambientals, incendis,
seguretat o molèsties i apartaments turístics per unitat”
L’ordenança queda redactada de la següent manera:
Article 6. Quota tributària
1.- Primera instal·lació. Les tarifes de la taxa s’estructuren d’acord amb la proposta tècnica
continguda en la Instrucció d’Activitats Llei 20/2010 i la llei 11/2009, que són les que resulten
dels apartats següents:

1. Activitats subjectes a la Llei 20/2010, Llei 11/2009 i Ordenança d’activitats

2

1. Activitats que s’inclouen en l’annex III de les instruccions subjecte al
règim de comunicació prèvia que s’annexa a la present Ordenança, i
al Decret 112/2010:

a) Activitats incloses en l’annex III.a i III.b subjectes a llicència
municipal
Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150m2 de superfície construïda o
coberta.
b) Establiments compresos en l’annex III.c subjectes al règim de
comunicació prèvia, incloses les activitats sense incidències
ambientals, incendis, seguretat o molèsties i apartaments turístics per
unitat

1357,55
1,05
548,95
0,95

Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150m2 de superfície construïda
o
coberta.
2. Per revisions o controls, periòdics o anticipats a que s’han de sotmetre les activitats i
instal·lacions d’acord amb l’establert a la Llei 20/2010, Llei 11/2009 i Ordenança
d’activitats, les quotes fixes que s’aplicaran seran les següents:
a) Per les revisions de les activitats sotmeses al permís municipal (annex 3)
S'aplicarà el 75% de la tarifa vigent de la llicència d’activitats en la data de sol·licitud de
la inspecció
b) Per als controls de les activitats sotmeses al permís municipal (annex 3)
S'aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d’activitats en la data de sol·licitud de
la inspecció.
Els espais que no estiguin coberts ni construïts dins el recinte de l’establiment o aquells
que estant fora siguin normativament necessaris per l’accés a l’establiment, s’aplicarà el
50% de la tarifa dels apartats anteriors.

Ordenança fiscal número 4
General reguladora de la taxa pel servei de connexió de clavegueram a la xarxa
general
Des de serveis tècnics d’aquesta EMD es proposa afegir el següent article:
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Article 9. Desistiment
En el cas que el sol·licitant formuli desistiment amb anterioritat a la concessió de la llicència, les
quotes que s'hauran de liquidar seran el 80% de les fixades a l'article 5è., sempre que s'hagi
iniciat efectivament la seva tramitació. S'entendrà iniciada efectivament la tramitació quan el
sol·licitant hagi rebut qualsevol notificació o comunicat al respecte, per qualsevol via.
No es meritarà la taxa en els supòsits de desistiment previ a l'inici de tramitació efectiva. Un cop
concedida la llicència la taxa s'haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan l'interessat desisteixi
de la mateixa.
Ordenança fiscal número 5
General reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial de
la via pública i terrenys d’ús públic
Des de serveis tècnics d’aquesta EMD es proposa afegir el següent:
- Article 7 secció 6ª Grup II, es fan aclariments als preus 1 i 2.
-

Article 7 secció 6ª Grup III, es modifica la forma de calcular la taxa a pagar per les
ocupacions a la via pública, aproximant-nos a la regulació que en fa l’Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès. Concretament, es classifiquen els carrers en dos categories i,
per cada una d’elles, s’estableixen uns preus màxims.

-

Article 10, afegim una exempció
Afegim l’article 11 per tal de regular la figura del desistiment

L’ordenança queda redactada de la següent manera:
Article 7. Quota tributària
La quota tributària es determinarà segons els casos, en una quantitat resultant d’aplicar una
tarifa o en altres d’una quantitat fixa assenyalada a l’efecte.
Aquesta determinació es fa segons el grup de classificació que fa referència l’article 2n.
d’aquesta Ordenança.

Secció 6ª:
1.- Ocupació via pública, parcs i jardins per rodatge de espots publicitaris,
vídeos i pel·lícules:
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- Per dia i/o fracció i emplaçament
Encara que es faci el rodatge a l’interior de finques privades, si la via
pública queda afectada per activitat col·lateral al propi rodatge s’han
d’abonar aquestes taxes.
2.- Reserva d’espai, a la via pública, pels vehicles destinats al rodatge al
interior de finques particulars
Encara que es faci el rodatge a l’interior de finques privades, si la via
pública queda afectada per activitat col·lateral al propi rodatge s’han
d’abonar aquestes taxes.
3.- Idem per seccions fotogràfiques carrer, parcs, jardins o locals municipals
amb caràcter professional o publicitari:
- Per dia i/o fracció
4.-Col·locació de banderoles
al mobiliari urbà, per unitat i mes

829,25

627,45

382,35
12,25

GRUP III - Per l’ocupació temporal i provisional de la via pública i terrenys d’ús públic
amb mercaderies, tanques, bastides i altres similars (excepte l’ocupació per reparació
/o pintat de façanes)
Secció 1ª. Ocupació parcial de la via pública amb materials, maquinària de
construcció, i per mudances.
1 - En obres no vinculades a expedients d'obra major o menor (m²/dia o
fracció):
S’estableix un màxim de 250,00 €/dia pels carrers de classe A i un
màxim de
150 €/dia per la resta de carrers.
2 - En obres vinculades a expedients d'obra major o menor:
- Zones de qualificació urbanística clau 12, 13b i 18 (m²/dia o fracció)
- Zones de qualificació urbanística clau 20 a 9 i les de volumetria
específica, terciari i industrial (m² o fracció)
- Zones de qualificació clau 20a10, 20a11 i resta (m²/dia o fracció)
S’estableix un màxim de 250,00 €/dia pels carrers de classe A i un
màxim de
150 €/dia per la resta de carrers.
3 - Ocupació de voreres o calçada per contenidors: per cada contenidor
ZONA DE CLAU URBANÍSTICA
Per dia
Per setmana
12,13b i 18
4,25
25,30
20-9 amb volumetria específica, terciari i industrial
3,60
16,10
20ª10/20ª11 i resta
2,95
12,65

Euros

7,30
4,25
2,95

1,75
Per mes
84,35
71,65
50,55

S’estableix una quota mínima de 35 € per a la col·locació de contenidors a la via pública
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4. Les ocupacions, vinculades a obres majors o menors, per un termini superior a 1 mes
tindran una quota màxima de 400,00 €/mes
Secció 2ª: Per tall de carrer
- Per hora o fracció
S’estableix un màxim de 250,00 €/dia pels carrers de classe A i un
màxim de
150 €/dia per la resta de carrers.
36,70
Carrers de classe A:
Avinguda de l’
Avinguda de
Rambla del
Avinguda de
Carreteta de
Avinguda del
Rambla de
Avinguda de
Passeig del
Passeig d’
Passeig del
Passeig de
Carrer de
Avinguda de

Alcalde Ramon Escayola
Can Monmany
Jardí
Joan Borràs
La Floresta
Mas Fuster
Mossèn Jacint Verdaguer
Mossèn Jacint Verdaguer
Nard
Olabarria
Rossinyol
Rubí
Sant Jaume
Villadelprat

Article 10. Exempcions
-

-

En el cas de quiosc, quan el titular i el personal empleat presentin algun grau de
disminució, estaran exempts de la taxa corresponent.
Quan l’ocupació per a taules i cadires o per instal·lacions fixes sigui conseqüència d’una
concessió municipal, es regirà pels seus propis termes, amb independència d’aquesta
ordenança.
Estaran exempts de la taxa de col·locació de banderoles aquelles que es considerin de
propaganda electoral dins dels períodes pertinents.
Podran sol·licitar l’exempció de la taxa per guals i entrada de vehicles les persones amb
disminució que sigui propietàries de vehicle automòbil, per a les finques en que hi visquin.
Les ocupacions que fan referencia al grup III secció 6a, estaran exemptes de taxa sempre
que es realitzin sense ànim de lucre, prèvia acreditació.

Article 11. Desistiment
En el cas que el sol·licitant formuli desistiment6amb anterioritat a la concessió de la llicència,

les quotes que s'hauran de liquidar seran el 80% de les fixades a l'article 7è., sempre que s'hagi
iniciat efectivament la seva tramitació. S'entendrà iniciada efectivament la tramitació quan el
sol·licitant hagi rebut qualsevol notificació o comunicat al respecte, per qualsevol via.
No es meritarà la taxa en els supòsits de desistiment previ a l'inici de tramitació efectiva. Un cop
concedida la llicència la taxa s'haurà de satisfer íntegrament, fins i tot quan l'interessat desisteixi
de la mateixa.

Ordenança especial reguladora de la neteja i tancat de solars
Des de serveis tècnics d’aquesta EMD es proposa modificar el redactat de l’article 10 en el que
la figura de la Presidència de l’EMD esta redactada en femení i es substitueix per una forma
neutre.
A més, es proposa eliminar tot el Capítol IV “del tancament de solars” per tal d’adequar
l’ordenança a la legalitat vigent.
L’ordenança queda redactada de la següent manera:
Article 10. La Presidència de la Junta de Veïns, d'ofici o a instància de qualsevol interessat, previ
informe dels Serveis Tècnics i escoltat el titular responsable, dictarà resolució assenyalant les
deficiències existents en les tanques, ordenant les mides precises per subsanar-les i fixant un
termini de temps per a la seva execució.
Transcorregut el termini concedit sense haver executat les mides precises, la Presidència de la
Junta de Veïns ordenarà la incoació de l'expedient sancionador, tramitant-se conforme a la Llei de
Procediment Administratiu vigent, amb imposició de multa del 10 al 20% del valor de les obres i
treballs necessaris per superar les deficiències. En la resolució, a més a més, es requerirà al
propietari o al seu administrador per a que procedeixi a l'execució de l'ordre efectuada que, de no
acomplir-la, es portarà a efecte per l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix amb càrrec
obligat, a través del procediment d'execució subsidiària que preveu la Llei de Procediment
Administratiu vigent.

Ordenança fiscal número 7
Reguladora de la taxa per utilització privativa d’espais culturals de l’EMD de
Valldoreix
7

L’Àrea de cultura d’aquesta EMD proposa modificar les regles ha tenir en compte per l’aplicació
de la tarifa.
L’ordenança queda redactada de la següent manera:
En l’aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents:
a) Si els serveis s’efectuen a partir de les dotze de la nit i en cap de setmana, les quotes
s’incrementaran un 100%.
b) El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el de
la sortida dels efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la seva entrada
després d’haver acabat el servei.
c) Els beneficiaris de la utilització tan de la Nau de Cultura com de la Sala de Cultura hauran de
fer un dipòsit previ com a garantia del bon ús d’aquests espais i de deixar-ho en condicions
òptimes de neteja, que es retornarà un cop comprovades les dependències. En el cas que
l’activitat generi la necessitat d’un servei extraordinari de neteja, caldrà efectuar el pagament
que aquest generi.
Els imports de dipòsits seran els següents:
· Sala Casal de Cultura – 573.45 euros
· Nau de Cultura i banys auxiliars (homes, dones i persones amb mobilitat reduïda) –
653.10 euros
Si les dependències que se cedeixen en ús i els béns que inclouen es troben deteriorats
s’exigirà el pagament del preu de cost del bé retornat en mal estat.
d) Els beneficiaris de la utilització de la Nau de Cultura i la Sala del Casal de Cultura que
necessitin equipament tècnic de so i llums, hauran de fer-se càrrec de les despeses del lloguer
de material i assistència tècnica.
e) Els beneficiaris de la utilització de la Nau de Cultura o Sala del Casal de Cultura hauran de
fer-se càrrec de les despeses ocasionades per la persona responsable de les dependències
designades per l’EMD per import de 39.30 euros/hora ( i un mínim de dues hores)

Ordenança fiscal número 9
Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escolarització i menjador de
l’escola bressol de Valldoreix
La Direcció de l’Escola Bressol de l’EMD de8Valldoreix proposa:

-

Modificar l’article 10 que regula el servei d’acollida, establint dos trams de cobrament en
funció del temps d’acollida.

L’ordenança queda redactada de la següent manera:
Servei d’acollida
Article 10
1.- La quota mensual del servei d’acollida:
- 1er tram: de 08:00h a 09:00h és de 40,00€.
- 2on tram: de 08:30h a 09:00h és de 20,00€.
El servei es pagarà durant els primers dies del mes, conjuntament amb la quota
d’escolarització, i per domiciliació bancària.
2.- La taxa per a l’ús esporàdic del servei d’acollida és de 3€/dia.
Ordenança fiscal número 10
General reguladora dels Preus Públics
L’Àrea de cultura d’aquesta EMD proposa:
Annex 3: - Afegir un preu públic per fotocòpies en blanc i negre.
- Modificar el preu de reposició per pèrdua de carnet, arrodonir-lo sense cèntims ja
que és més àgil a l’hora del cobrament.
- Augmentar la franja d’edat de les persones considerades joves: que passa dels 25
als 29 anys.
- Incloure espectacles que poden ser gratuïts
L’ordenança queda redactada de la següent manera:
ANNEX 3. PREUS PÚBLICS PER IMPRESIONS A LA BIBLIOTECA VALL
D’OR DE VALLDOREIX
Impressions en blanc i negre
0,10
Impressions en colors
0,40
Fotocòpies en blanc i negre
0,10
Reposició per pèrdua del carnet de biblioteca
1,00
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Reposició per pèrdua d’un llibre: en cas de pèrdua d’un llibre aquest s’haurà de
reposar o, alternativament, fer el pagament pel valor que tingui en el mercat
Servei de préstec interbibliotecari, sol·licitud i obtenció de documents o
revistes, despeses de transport de cada sol·licitud:
- Es procedirà a la devolució de la taxa, únicament, quan no s’hagi pogut
facilitar a l’usuari el document sol·licitat

ANNEX 4. PREUS PÚBLICS APLICABLES A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE CULTURA
Espectacles familiars (espectacles de diversos tipus dirigits a famílies): 2,00€
Espectacles de caixet fins a 6.000€: 5,00€
Espectacles de caixet de 6.001€ en endavant: 10,00€
S’aplicarà un 50% de descompte als joves de fins a 29 anys inclosos.
Els menors de 2 anys no paguen entrada.
Alguns espectacles puntualment podran ser gratuïts.

Ordenança fiscal número 12
Reguladora del Preu Públic per a la prestació del servei de tallers d’activitats
educatives al Casal de cultura de Valldoreix
L’Àrea de cultura d’aquesta EMD proposa:
-

Afegir una bonificació a l’article 8.
Afegir un taller de noves tècniques pictòriques per a joves

L’ordenança queda redactada de la següent manera:
Article 5. Es determinen les següents tarifes, pels diferents tallers establerts :

Categoria

Gener Desembre
2014

Condicions

A

27,65 €/mes

1 h/stm. – sense material bàsic

B

28,75 €/mes

1 h/stm. - amb material bàsic

C

31,70 €/mes

1,30 h/stm. - sense material bàsic

D

34,65 €/mes

1,30 h/stm. – amb material bàsic
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1,50

E

40,20 €/mes

2 h/stm. – sense material bàsic

F

47,55 €/mes

2 h/stm. - amb material bàsic

G

44,65 €/mes

2,30 h/stm. - sense material bàsic

H

54,95 €/mes

2,30 h/stm. - amb material bàsic

I

49,35 €/mes

3 h/stm. – sense material bàsic

J

59,80 €/mes

3 h/stm. - amb material bàsic

K

69,50 €/mes

4 h/stm. – sense material bàsic

L

78,85 €/mes

4 h/stm. - amb material bàsic

M

20,00 €/mes

3 h/setm. - Taller d’idiomes

N

Gratuït

1h/ stm. - Immersió llengua catalana

O

10,00 €/mes

1,5 h/stm - amb material bàsic

Article 8. Reduccions i bonificacions:
1. L’Entitat Municipal Descentralitzada podrà concedir reduccions de la quota a aquells que per
les seves condicions familiars, consideri que són mereixedors d’això, sempre que s’acrediti amb
informe emès pels Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat, tal circumstància.
2. S’estableix una bonificació del 10 per cent el la quota de tots aquells alumnes que siguin
membres de famílies nombroses, o monoparentals. Per aplicar la bonificació caldrà que els
sol·licitants presentin còpia del carnet, que emet la Generalitat de Catalunya, en el que
s’acredita l’estat de la família en el moment de fer la inscripció. Cas d’aportar-se posteriorment
a la inscripció, la bonificació s’aplicarà a partir del moment , sense efectes retroactius.
3. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota a tots aquells alumnes que siguin
jubilats i/o pensionistes o aturats. Per aplicar la bonificació caldrà que els sol·licitants presentin
còpia de la documentació que acrediti el seu estat en el moment de fer la inscripció. Cas
d’aportar-se posteriorment a la inscripció, la bonificació s’aplicarà a partir del moment , sense
efectes retroactius
4. S’estableixen unes quotes especials per a tallers adreçats a joves (d’entre 12 i 29 anys)

Reglament d'utilització del casal de cultura de Valldoreix, Nau de Cultura, i
instal·lacions i equipaments culturals
L’Àrea de cultura d’aquesta EMD proposa:
-

Modificar l’article 2 que regula el procediment per a la utilització de les instal·lacions
Modificar l’article 5 que regula les condicions de la utilització
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-

Modificar l’article 7 que regula la utilització de les sales d’exposicions i altres dependències
de l’EMD.

L’ordenança queda redactada de la següent manera:
Article 2. Procediment per a la utilització de les instal·lacions:
(...)
b) Resolució: Els/Les vocal/s de les Àrees de Cultura i/o Serveis a les Persones de l’EMD, a la
vista de la documentació presentada i, després de les consultes i els informes que estimin
l’elaboració convenient, elevaran a la Presidència de la Junta de Veïns la corresponent proposta
de resolució indicant la procedència de l’autorització o no de la petició, amb les condicions
escaients. La resolució de la Presidència de la Junta de Veïns podrà ser delegada en el/la vocal
competent de la Junta de Veïns, exceptuant les associacions veïnals i entitats culturals
registrades a l’EMD de Valldoreix, que fan ús freqüent de les instal·lacions culturals per assaigs
d’espectacles, reunions internes i actuacions obertes a tothom. Són entitats i associacions que
sense afany de lucre i que no imparteixen ni inculquen ideologies i tampoc fan activitats
religioses.
Si la resolució fos positiva, s’estendrà el corresponent document d’autorització que serà notificat
a l’interessat peticionari, qui en rebrà l’original com a instrument administratiu oficial de la
llicència per a la utilització de les dependències que s’escaiguin
L’acceptació per part de l’interessat de l’esmentat document d’autorització comporta la de tot el
seu contingut, així com el del present Reglament i, el seu incompliment o inobservança el farà
incórrer en responsabilitats personals i deixarà sense efectes la corresponent autorització.
Article 5. Condicions de la utilització
(...)
j) l’activitat autoritzada, tan la puntual com la continuada, restarà proveïda de qualsevol
caràcter d’afany lucratiu, i el seu accés i participació de públic serà gratuït, excepte aquells
casos en què altra forma se sol·liciti i així sigui expressament autoritzat, regulat per l’ordenança
número 7.
Article 7. Utilització de les sales d’exposicions de l’EMD de Valldoreix i altres dependències de
l’EMD.:
Les sales d’exposicions de l’EMD de Valldoreix, serviran per exposar obres d’artistes reconeguts,
exposicions d’artistes en projecció, exposicions organitzades per l’EMD o exposicions que es
considerin interessants d’altre institucions (Generalitat, Diputació, Caixes...)
En la presentació de les peticions, que serà obert tot l’any, hi haurà de constar la fitxa artística,
el currículum de l’artista, les dades de contacte personals i una mostra fotogràfica de les obres
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que es volen exposar. Aquesta documentació s’ha d’entrar en el Registre General d’Entrada de
l’EMD de Valldoreix.
Els artistes seran seleccionats per la Vocalia de Cultura, tindran preferència els artistes locals.
Els cost del muntatge de l’exposició anirà a càrrec de l’EMD (amb limitació de cost),
l’assegurança del material exposat i el càtering de la inauguració anirà a càrrec de l’expositor.
La manipulació de la instal·lació elèctrica és competència exclusiva de l’EMD.
La sala haurà de quedar en les mateixes condicions en què s’ha trobat.
L’EMD podrà editar tríptics, cartells, invitacions... Tanmateix, l’EMD podrà proporcionar una
banderola per promocionar i difondre l’exposició. En el cas que l’artista decideixi fer la seva
pròpia difusió, sempre hi haurà de constar l’escut de l’EMD de Valldoreix.
En tot moment s’haurà de respectar el protocol o sistema establer en la presentació de tots i
cadascuna de les exposicions.
SEGON.- DECLARAR la continuïtat de la vigència pel 2015 d’aquelles que no es modifiquen o
deroguen pel present acord i segons el nou índex de l’apartat anterior.
TERCER.- EXPOSAR AL PÚBLIC els acords precedents durant trenta dies, comptats a partir
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini
els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i/o 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.
QUART.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text de les Ordenances Fiscals aprovades,
les quals entraran en vigor, en tot cas, a partir del dia 1 de gener del 2015 regint mentre no
s’acordi la seva modificació o derogació.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i
manifesta que com ja es va comentar a la reunió de la setmana passada, els preus públics no
han patit cap augment, ja és política dels últims anys d’aquest equip de govern, i el que
s’aprova ara són alguna ordenança que hagi modificat el seu redactat o aquella en que s’hagi
inclòs alguna cosa nova.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i
manifesta que agraeix la explicació del senyor Gavaldà respecte de les ordenances, trobem que
ha sigut justa i acurada i que respon a les propostes, però tot i així veiem un punt que per
nosaltres és molt important i és el descompte que es fa a les famílies nombroses o
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monoparentals, que es parla que es farà una bonificació d’un 10% -ordenança número 12,
apartat 2, s’estableix una bonificació del 10 per cent en la quota de tots aquells alumnes que
siguin membres de famílies nombroses o monoparentals. La llei diu que hi ha dos tipus de
famílies nombroses, l’especial i la general, i estableix els tipus de descompte en un 30 i un
50%. Un clar exemple de qui està aplicant acuradament la llei són els Ferrocarrils de la
Generalitat. I nosaltres ens decantem per fer un 10%, i entenc que ens hauríem d’ajustar a la
llei no només en aquest punt sinó en totes aquelles ordenances on s’ofereix una bonificació per
família nombrosa. Un altre exemple serien els preus que s’apliquen al Complex Esportiu. També
per altra banda em congratula i m’alegra veure que s’aplica un 50% als joves de fins a 29 anys,
és a dir, que per una banda fem un esforç per aplicar un descompte important pels joves que
s’amplia l’edat, encara que per a mi són tots joves, perquè tots els que estem en aquesta junta
som joves, havent el que hi ha ara en que la situació és més adversa econòmicament, aquest
detall envers els joves el trobo realment molt encertat. Entenc que legalment ens hem d’ajustar
al que diu la llei i per això votarem que no a les ordenances perquè no estem aplicant allò que
diu la llei i si per raons que es veiés -i seria vàlid també pel tema dels preus de l’Escola de
Música-, que francament l’impacte econòmic cap a l’EMD fora tant alt, no tenim un estudi que
recolzi que no es pot aplicar. Aquesta és la raó. Gràcies.
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que recollim la seva proposta,
però l’EMD no podria suportar aquest descompte i nosaltres des de fa molts anys sempre hem
aplicat aquest descompte a famílies nombroses i monoparentals, i la llei és d’obligada aplicació
sempre i quan sigui ensenyament reglat o escoles oficials. Ni l’Escola Bressol ni l’Escola de
Música és ensenyament reglat. És una cosa opcional i no és el mateix que una escola pública.
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que totalment d’acord amb
l’apreciació que fa la senyora Herrada però no deixaré de reivindicar un dret que es pot fer
l’estudi i com vostè molt bé ha dit, no es podria suportar, però no tenim cap estudi que ens
digui actualment si arribéssim a aplicar aquests descomptes que ens diu la llei, encara que no
són d’obligatori compliment i l’EMD aplica coses que no són d’obligatori compliment, són
voluntàries, llavors cal saber quin serà l’impacte, per després poder dir que no. Dir que no
sense saber quin és l’impacte, em sembla poc elaborat. Suggereixo fer aquest estudi i en un
altre moment es torna a parlar obertament, tranquil·lament, com sempre hem tingut
oportunitat de parlar les coses en aquesta junta.
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA, i manifesta que està bastant d’acord
amb el que diu el senyor Canals, però hi ha una cosa que hem de tenir present, i és que
sempre estem defensant a les famílies nombroses però mai tenim en compte les seves rendes.
En canvi hi ha gent que no és família nombrosa i no té cap renda perquè està a l’atur. I mai
contempleu la gent que està a l’atur, no hem vist ni una sola bonificació per a la gent que està
a l’atur, només en algun curset, però ni al teatre ni cap activitat i normalment la gent que està
a l’atur necessita una mica d’esbarjo perquè té prous mals de cap. Ho he dit moltes vegades
quan hem parlat d’aquests temes i mai s’ha contemplat res sobre aquesta situació. Per altra
banda vull que m’aclareixin perquè hi ha carrers que paguen més i n’hi ha que paguen
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menys, és a dir carrers A i carrers B. Barcelona també te categories i ara pregunto, això després
influirà en les plusvàlues i amb els IBI, com passa amb Barcelona? De moment ja hi ha uns
carrers tant a Sant Cugat com aquí, que ja tenen dues categories diferents que paguem més
uns que els altres.
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que no, que només és per aquí.
És una ocupació temporal.
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que l’IBI i la plusvàlua la regula
l’Ajuntament de Sant Cugat. És Sant Cugat qui regula els impostos i ells si que poden posar
unes categories diferents d’aquestes. En l’Impost dels Bens Immobles o el de Plusvàlues
nosaltres no podem regular res. Agafem la seva ordenança i l’apliquem a Valldoreix.
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA, i pregunta si s’ha consultat a Sant Cugat
si aquest és un primer pas per incrementar la resta d’impostos?
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que és el que estic dient que
nosaltres a les ordenances només podem parlar de preus públics, de taxes o de contribucions
especials. No podem regular cap ordenança ni impost. I per tant l’IBI el regulen ell i si volen
posar unes categories, doncs les posaran, però no tindran res a veure amb aquestes.
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA, i manifesta que ja consultarà a Sant
Cugat si aquest és un primer pas per incrementar la resta d’impostos.
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que aquests carrers són els
principals, en principi no ha de ser així i no ens han dit res. La raó de fer aquests carrers com a
classe A o B i tenir un preu diferenciat, és perquè són els principals i per un tema de mobilitat.
Referent a la primera pregunta de la senyora Babiloni, en tota el servei de prestació de tallers i
activitats educatives en el Casal de Cultura, si que es fa un 50% als aturats i per tant ja és un
primer pas.
VOTACIÓ.- 5 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem, 1 vot en contra del membre del
grup PP, 1 abstenció de la membre del grup CPCV.

2.-MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 9/2014.
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que vist l’informe de la
secretària-interventora respecte a la proposta de modificació pressupostària núm. 9/2014.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD:
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PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 9/2014 amb càrrec a
baixes per transferència:
DESPESES
CREDIT
INICIAL I
MODIFICAT

CAPÍTOL 1
Retribucions laboral eventual
03-321-131.00 Escola Bressol

154.740,44

TOTAL CAPITOL 1

02-922-227,07
09-165-221.00
12-231-226.99

8.191,83 146.548,61
8.191,83

CREDIT
INICIAL I
MODIFICAT

CAPÍTOL 2
01-912-226.01
17-431-227.00
02-920-231.20
02-338-227.99

BAIXES

MODIFICA
T

Activitats protocolaris i at.
Publica
Servei vigilància i neteja mercat
Dietes locomocio personal
Servei transport carpes i cadires
Implantació eines control gestió i
evaluació
Energia enllumenat públic
Festes i celebracions gent gran

20.000,00
46.784,12
1.500,00
10.000,00
20.000,00
254.132,82
2.500,00

TOTAL CAPÍTOL 2

BAIXES
15.000,00
3.475,00
600,00
5.586,00

MODIFICA
T
5.000,00
43.309,12
900,00
4.414,00

2.001,25 17.998,75
10.000,00 244.132,82
2.500,00
0,00
39.162,25

CAPÍTOL 3 INTERESSOS I DESPESES
FINANCERS
10-011-310.12 Interessos pòlissa tresoreria
Despeses bancàries i desp.
10-011-311.01 financeres

10.000,00

10.000,00

0,00

6.000,00

435,00

5.565,00

TOTAL CAPÍTOL 3

10.435,00

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
13-441-479.00 Concessió transport
TOTAL CAPÍTOL 4

590.000,00

12.500,00 577.500,00
12.500,00

CAPITOL 6
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01-341-640.00 Adquisició propietat intelectual
Modificació PGM plaça de la
07-151-690.00 centralitat 1/1000
08-161-600.00 Renovació clavegueram

CREDIT
INICIAL I
MODIFICAT
3.700,00
72.500,00
70.500,00

TOTAL CAPÍTOL 6

MODIFICA
BAIXES
T
3.700,00
0,00
18.140,75
23.500,00

54.359,25
47.000,00

45.340,75

TOTAL BAIXES

115.629,83

SUPLEMENT AMPLIACIÓ CRÉDITS
CREDIT
INICIAL I
MODIFICAT

CAPÍTOL 1 DESPESES DE PERSONAL
02-920-151.00 Incentiu gratificació
04-321-122.00 Retribució espècie F. Clua
08-151-122.00 Retribucions espècie S. Tècnics
Retribucions Complementàries
02-920-121.03 Serveis Generals
Quotes Seguretat Social Serveis
02-920-160.00 Generals
Quotes Seguretat Social
02-920-160.01 Funcionaris
Retribucions espècie serveis
02-920-122.00 generals
06-334-122.00 Retribucions espècie Cultura
08-155-122.00 Retribucions espècie Brigada
02-211-162.02 Gastos locomocion
TOTAL CAPITOL 1

2.500,00
300,00
1.000,00

1.510,89
190,34
611,89

4.010,89
490,34
1.611,89

97.955,06

928,71

98.883,77

103.961,00

15-332-212.00 Manteniment Biblioteca
05-341-226.00 Festa major esports
08-155-210.00 Manteniment general carrers

1.000,00

89.192,73

4.000,00
1.600,00
1.500,00
0,00

1.000,00
250,00
700,00
600,00
8.791,83

5.000,00
1.850,00
2.200,00
600,00

8.000,00
5.000,00
420.025,10
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2.000,00 105.961,00

88.192,73

CREDIT
INICIAL I
MODIFICAT

CAPITOL 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I
SERVEIS

MODIFICA
SUPLEMENT
T

SUPLEMENT

TOTAL

3.197,54 11.197,54
1.300,00
6.300,00
43.205,46 463.230,56

Activitats esportives i mat.
05-341-226.09 esportiu
Activitats i contractes medi
19-172-227.99 ambient
12-231-212.00 Manteniment casal avis

TOTAL CAPITOL 2

15.000,00

7.900,00

22.900,00

9.000,00
2.000,00

7.000,00
2.500,00

16.000,00
4.500,00

459.025,10

524.128,1
65.103,00
0

CAPITOL 3 INTERESSOS I DESPESES
FINANCERES
10-011-310.01 Préstec CEC/Inversions 2004
10-011-310.02 Préstec CEC/Inversions 2005
Préstec CEC/Compra edifici seu
10-011-310.03 EMD
10-011-310.07 Prestec CEC/Inversions 11
10-011-310.09 Préstec CEC/Línees alta tensió
10-011-310.04 Prestec CEC/Escola bressol
TOTAL CAPITOL 3

230,00
260,00

35,00
35,00

265,00
295,00

430,00
2.620,00
6.700,00
3.820,00

30,00
85,00
130,00
120,00

460,00
2.705,00
6.830,00
3.940,00

14.060,00

435,00 14.495,00

CAPITOL 4 TRANSFERENCIES CORRENTS
20-231-480.02 Beques i ajuts ensenyament
05-232-480.03 Subvenció fundació itinerarium
TOTAL CAPITOL 4

50.450,00
0,00
50.450,00

6.000,00
8.700,00

56.450,00
8.700,00

14.700,00 65.150,00

CAPITOL 6
INVERSIÓ
08-155-601.09 Redacció projectes obres

30.000,00

3.100,00

33.100,00

09-165-619.00 Inversió enllumenat

0,00

23.500,00

23.500,00

TOTAL CAPITOL 6

30.000,00

CAPITOL 6 INVERSIÓ SOSTENIBLE

TOTAL SUPLEMENT

26.600,00 56.600,00

115.629,83
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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.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i
manifesta que aquest punt és la proposta de modificació de crèdits número 9 d’aquest any, i
que és degut a la llei aprovada pel govern de l’Estat, en el qual la despesa dels pressupostos
següents es pot veure incrementada com a màxim un percentatge segons pressupost executat.
El que volem fer nosaltres és donar de baixa totes aquelles partides que hi ha un sobrant per
així poder executar el màxim de pressupost possible.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i
manifesta que veu aquesta modificació pressupostària amb molt bons ulls, perquè per una
banda és amb el criteri de fer servir totes aquelles partides i treure’n el màxim profit a aquests
diners que es dediquen al tema del manteniment de carrers i a l’enllumenat, punts molt
necessitats a Valldoreix i que les explicacions que ha donat són prou acurades. També agrair
públicament que un escrit o relació d’una sèrie d’obres que s’estaven fent que inicialment
durant uns quants mesos el president comentava en els plens que hi havia un anàlisis però que
mai arribava aquest informe, i aquest escrit ha arribat a l’oposició en data de setembre donant
les explicacions oportunes d’aquests projectes. Es farà un seguiment de com aniran
evolucionant i es faran les preguntes necessàries per entendre el perquè d’aquesta necessitat
d’actuar en aquests carrers. Però agrair públicament ja que també públicament es va demanar
aquest escrit, agrair que s’ha rebut, i que aquests diners es dóna per suposat que van per a
aquests carrers i a aquestes actuacions i d’altres imprevistos que poden sortir –per si surt un
aiguat o qualsevol qüestió-.
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que vol afegir que si no se’ls va donar abans la
informació és perquè s’estava fent els càlculs, tancant quin serien aquests carrers i s’estaven
fent números, s’havia obert una partida i ara el que s’ha fet és ajustar-se. Encara que és un
agraïment, com també ho critica el fet que no se’ls havien donat aquests informes, i és perquè
encara s’estaven fent els càlculs. Un cop triats aquests carrers ja es va poder calcular la inversió
a fer. Gràcies.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del Consistori presents en la sessió
plenària.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la
sessió a les 9.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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