
 

 

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 

 
A) MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CIU, ERC-MES I C’s DE  SUPORT A LES 

PERSONES REFUGIADES DE LA GUERRA DE SÍRIA I DECLARAR-NOS CIUTAT 
ACOLLIDORA  

 
L’any 2011 va començar una cruent guerra a Síria, a data d’avui, i segons dades de l’ACNUR es 
compten gairebé 200.000 morts, quasi 4 milions de desplaçats als països dels voltants: 
Jordània, Líbia, Turquia, Iraq i Egipte i 6,5 milions de desplaçats interns. Les darreres setmanes 
les persones refugiades han començat a agrupar-se a les portes d’Europa i el drama s’ha fet 
palès, especialment davant la negativa d’acollir-los per part d’alguns governs de països 
europeus i la fixació de quotes d’asil molt per sota de les xifres reals de persones fugides de la 
guerra i la violència armada. 
 
Davant d’aquest drama humanitari manifestem: 
 
Que els drets humans són universals i inviolables. Qualsevol persona vingui d’on vingui té dret a 
una nacionalitat, a una assistència sanitària i educativa mínima i a una vida digna. 
 
Que les situacions de guerra i de pobresa no són justificació per a la seva vulneració i que per 
tant si no es poden garantir els drets bàsics en el seu lloc d’origen cal en primer lloc garantir la 
seguretat de les persones, alhora que es treballa per millorar les condicions indignes d’origen. 
 
Que segons la Convenció de Ginebra i l’Estatut del Refugiat, tots dos tractats internacionals 
signats i ratificats per l’Estat Espanyol i la resta de països de la UE, cal facilitar l’estat de 
refugiat i donar protecció jurídica a les víctimes civils d’una guerra. 
 
Que en un passat no gaire llunyà, milers de catalans i catalanes van ser acollits en altres països 
quan fugien de la guerra i la dictadura franquista. 
 
Que Sant Cugat del Vallès s’incorpora al pla d’acollida per a refugiats del Consell Comarcal. 
 
Que Valldoreix és un poble solidari tal com demostra l’atorgament anual del pressupost 
municipal a accions de cooperación 
 
Per tot això el grup municipal CDC,UDC i ACTUEM proposem l’adopció dels següents  ACORDS: 
 

1- Promoure que la comunitat internacional emprengui les accions necessàries per protegir 
la població civil i prevenir que es cometin més crims de drets internacional, inclosos crims 
de guerra i de lesa humanitat.  
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2- Instar al consell de Seguretat de les Nacions Unides que remeti la situació de Síria a la 
cort Penal Internacional, i ordeni la congelació d’actius del president Bashar Al-Assad i els 
seus col·laboradors propers. Així com l’embargament de béns a les forces de l’Estat 
Islàmic en qualsevol país que es trobin.  
 
 

3- Instar al Govern Espanyol a que posi fi immediatament a les transferències d’armes al 
Govern Sirià, així com impedir el flux d’armes i qualsevol altre tipus de suport militar a 
grups armats de Síria que es cregui que han dut a terme violacions de drets humans i del 
dret internacional humanitari. 
 
 

4- Instar a l’Estat Espanyol a activar les polítiques d’asil polític per a les víctimes de la 
Guerra de Síria i que respecti la quota assenyalada en base a la proposta de la Unió 
Europea. 
 

5- Posar a disposició dels plans d’actuació definits per la Generalitat i les associacions de 
suport als refugiats els recursos existents a la nostra vila (suport legal, xarxa d’entitats...) 
així com nous recursos (econòmics, acollida temporal...) per a pal·liar la dramàtica 
situació de les persones refugiades. 
 

6- Col·laborar amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en la recerca d’habitatge per 
acollir persones refugiades que vinguin al nostre municipi. 
 

7- Comunicar aquests acords al President de la Generalitat de Catalunya, al Govern de 
l’Estat Espanyol, a la presidenta de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, a l’ACNUR, al 
Comitè Català d’Ajuda al Refugiat i a Creu Roja. 
 

8- Coordinar-nos amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i les altres ciutats que formen 
part de la xarxa de Ciutats-Refugi i comprometre’s des de Valldoreix a col·laborar en tot 
allò que calgui.  

 

B) MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS CIUTADANS, CIU i ERC- MES  
SOBRE LA SEGURETAT CIUTADANA 

 
Atès que la dotació policial de Valldoreix és insuficient. 
 
Atenent que a Catalunya hauria de complir-se un ràtio de 2´3 Mossos per cada 1000 habitants i 
1´26 Policies Locals per cada 1000 h. 
 
Que les recomanacions de la Unió Europea és de 2 policies per cada 1000 h. i que el FEMP 
(Federació Espanyola de Municipis i Províncies) recomana 1 efectiu cada 667 H. 
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Atenent que aquestes recomanacions no són més que això i que estan elaborades sota criteris 
generalistes havent-les d'adaptar a les singularitats de cada municipi. 
 
Que una de les singularitats més important de Valldoreix és la seva configuració geogràfica que 
és de dispersió urbana, estenent-se de llarg a llarg de diversos quilòmetres quadrats on viuen 
en cases unifamiliars més de 8.000 habitants. El que requereix una logística més complicada 
que els nuclis centralitzats. 
 
Atenent al fet que els canvis socials requereixen una policia activa que canviï amb ells i que ja 
no solament s'espera d'ella que sigui un cos repressiu contra el crim sinó que atengui a altres 
labors tals com a atenció ciutadana, accidents de trànsit, ajuda a les víctimes, labors d'índole 
preventiva, contacte amb les drogues, violència de gènere, competències relacionades amb el 
compliment de les Ordenances Municipals, etc… funcions que la canviant societat en la qual 
vivim necessita per part dels Cossos de Seguretat. 
 
Atenent que actualment solament existeix un contracte econòmic financer entre el AJSC i 
L´EMD que recull entre moltes altres coses les prestacions genèriques i no específiques que 
concedeix el  AJSC en Seguretat Ciutadana. Que en ell no s'enumera el nombre d'efectius que 
ens correspon, deixant al criteri de AJSC valorar les necessitats de Valldoreix. Que sí recull 
aquest contracte la participació econòmica que l´EMD ha de pagar al AJSC en matèria de 
Seguretat o pels efectius que ens concedeixen, sent aquesta d'un 9,16% corresponent a un 
pagament de 618.198,55 euros anuals, l'any 2014, que entra en la partida de Policia Municipal. 
 
Els Grups  Municipals de C´s, de CiU, d’ERC-MES i la CUP-PC proposen al Ple de la Junta de 
Veïns de l´EMD l´adopció dels següents ACORDS: 
 
El govern de l´EMD representat en la figura del President comenci una negociació més 
favorable i protectora cap als veïns de Valldoreix amb  AJSC i la Sra. Conesa. 
 
Per aconseguir els següents acords: 
 
Primer.- Augmentar el nombre d'efectius que actualment tenim en Valldoreix com aconsella la 
Unió Europea. 
 
Segon.-  Signar un conveni entre l´EMD de Valldoreix i el Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
que concreti tots els serveis que afecten la seguretat ciutadana. Entenent-se que aquest 
conveni no solament es referiria al nombre específic d'efectius que ens adjudiquen, sinó també 
a tenir autoritat en les decisions que es prenguin en l'àmbit de Valldoreix sobre matèria de 
seguretat. 
 
Tercer.- Que l’EMD de Valldoreix pugui nomenar un representant al Consell de Seguretat 
Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
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C) MOCIÓ INSTITUCIONAL PER AL CONTROL I CONSTRENYIMENT DE LES 
MESURES CORRECTORES A APLICAR PER PART DE L’AJUNTAMENT DE SANT 
CUGAT EN ELS EPISODIS DE CONTAMINACIÓ DEL TORRENT DE 
SALADRIGUES, I PER A L’ACTUACIÓ EN LA NETEJA DE LES RIERES DE 
VALLDOREIX 

 

1. Atès que Valldoreix i Sant Cugat del Vallès formen part del Consorci del Parc Natural de la 
Serra de Collserola i que una part molt important dels termes municipals es troben dins el Parc. 

 

2. Atès que aquesta pertinença comporta un determinat manteniment i cura dels boscos, així 
com de les terres mitjanceres, dels seus torrents, rieres i dels seus aqüífers. 

 

3. Atès que des de l’equip de govern s’ha tingut cura de l’estat de les rieres que travessen 
Valldoreix tal com es desprèn de les neteges  i desbroçaments programats o l’adequació de 
lleres i camins dins els entorns de ribera seguint els acords i criteris signats dins el marc de la 
Agenda 21 local.    

 

4. Atès que actualment algunes lleres  es troben afectades per episodis de contaminació, per 
arrossegament de deixalles per part dels senglars, o per ser diposit de deixalles per part de 
ciutadans deplorables que l’empren com a abocador. 

 

5. Atès que la Riera Saladrigues neix sota el Turó de’n Fumet travessant  el districte de La 
Floresta, i entrant en un dels seus trams al terme de Valldoreix abans de seguir cap el nucli de 
Sant Cugat. 

 

6. Atès que la xarxa de clavegueram del districte de la Floresta presenta greus deficiències  en 
la  canalització de les seves aigües residuals al suportar el cabal afegit de les pluvials. 

 

7. Atès que en molts episodis de pluja l’augment de cabal dins la xarxa fa que les aigües del 
clavegueram brollin pels pous de registre o per alguns punts on la canonada és trencada fent 
aflorar el seu contingut contaminant en fecals i escampant-los llera avall, ocasionant dipòsits de 
fang i d’aigua estancada que en cada nova aportació de cabal és van estenent fins el nostre 
terme i contaminant els aqüífers de la zona.  

8.Atès que aquests fets són un greu atac al medi  i a les veïnes i veïns que compartim aquests 
espais. 
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9. Atès que les veïnes i veïns de la Floresta i Sant Cugat s’han queixat en moltes ocasions per 
telèfon, de paraula, en el consell de barri de La Floresta o a través dels mitjans telemàtics que 
l'Ajuntament posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes sense que s'hagi obtingut una 
resposta adequada.  
 

10. Atès que en els darrers 10 mesos això ha passat en 8 ocasions; és a dir, que en aquests 10 
mesos les aigües han anat per superfície un 40% del temps, però les pudors i la contaminació 
segueixen durant les setmanes en que no hi ha fuita. La darrera fuita va ser observada el dia 24 
d’agost.  

 

11. Atès que el desembussament puntual no soluciona el problema i que, malgrat l’acció que 
s'hi pugui fer, hi queda una crosta negra de llots que es va fent cada cop més gran i més 
compacta, amb bassals que triguen a assecar-se amb la conseqüent mala olor i amb les 
possibles conseqüències sanitàries que pot comportar. Els gossos i els senglars, freqüents a la 
zona, s'hi rebolquen i són potencials propagadors de malalties. A més, en els bassals hi ha una 
enorme quantitat de larves, moltes elles de mosquit tigre.  

 

12. Atès que una incidència que es reprodueix 8 vegades en 10 mesos, no és una incidència, és 
un problema estructural. I que una fuita que succeeix de mitjana cada 5 setmanes i perdura 
cada cop durant 2 setmanes, deixant després residus, no és un fet esporàdic, sinó un problema 
permanent. 

 

Per tot això, el grup municipal de la CUP - PC, ERC i C’s agafant el testimoni de la moció 
endegada al Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat pel grup de ICV-EUiA demana al Ple de l’EMD 
l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Que l'equip de govern s’impliqui en la  resolució  dels episodis de contaminació del 
Torrent de Saladrigues com una prioritat i traslladar aquesta moció a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès  

 

SEGON.- Que és faci un seguiment de les afectacions que poden haver-se causat als trams 
dins el terme de Valldoreix i si s’escau es procedeixi al seu sanejament. 

 

TERCER.- Que també es procedeixi a adequar les lleres i a netejar de residus sòlids els trams 
de la Riera de Can Pagan entre el club de tennis, la part més propera al CEIP Ferran i Clua, el 
camp de futbol, i el tram que finalitza al barri de Mas Gener  de Mirasol. 
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QUART.- Que d’acord amb els compromisos de l’Agenda 21 local es realitzin inspeccions a 
totes les rieres de Valldoreix per auditar el seu estat i es calendaritzin, si s’escau, les actuacions 
de manteniment i neteja pertinents. 

 

D) MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –
MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER TAL DE CREAR UN EQUIPAMENT 
AUTOGESTIONAT PEL JOVENT 

 

Atès que Valldoreix és un poble jove on tenim més de 1600 joves entre 15 i 30 anys. 

 

Atès que l’espai jove teòricament ubicat al Casal de Valldoreix no respon a les necessitats del 
jovent. 

 

Atès que els equipaments públics de Valldoreix resulten absolutament insuficients per a cobrir 
les necessitats del jovent. 

 

Atès que Valldoreis no compta amb cap equipament o espai específic per a joves. 

 

Atès que la proposta de la nova centralitat, en cas de tirar endavant, encara no sabem si 
acolliria un espai jove i com seria aquest. 

 

Atès que tampoc sabem ben bé els terminis en els que aquests nous equipaments estarien 
enllestits. 

 

Atès que la parcel·la situada a Rambla Mossèn Jacint Verdaguer 2-6 és propietat de l’EMD de 
Valldoreix i actualment no se n’està fent cap ús. 

 

Atès que aquesta parcel·la podria ser un espai idoni per ubicar-hi un equipament jove, ja fos de 
manera temporal o definitiva. En cas de ser temporal, posteriorment, aquest equipament podria 
quedar a disposició de la ciutadania per a altres usos. 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES sol·licita al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix 
adopti els següents ACORDS: 
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PRIMER. Realitzar les adequacions necessàries a la parcel·la de Mossèn Cinto 2-6 perquè en el 
termini més curt possible poguí esdevenir un equipament jove. 

 

SEGON. Paral·lelament engegar un procés participatiu amb el jovent per tal d’avaluar les 
necessitats a què haurà de respondre un equipament jove. 

 

TERCER. Garantir que l’esmentat equipament jove serà autogestionat. 

 

QUART.- Incorporar en el projecte final de la centralitat, en cas de dur-se a terme, un 
equipament específic per al jovent i que respongui a dites necessitats. 

 

CINQUÈ. En el cas de que el procés per convertir la parcel·la en equipaments per a joves 
demanés un període de temps de més de 6 mesos, cedir un espai per tal que el jovent de 
Valldoreix pugui fer-ne us. 

 
E) MOCIÓ DELS GRUP MUNICIPALS ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA –

MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES), CIU i CUP-PC PER TAL QUE L’ENTITAT 
MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX EXERCEIXI LA SOBIRANIA 
FISCAL 

 
Atès que l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM), associacions municipalistes a les que està adherida l’EMD de Valldoreix, han iniciat 
recentment la campanya “Construïm estat. Paguem a Catalunya”, per a què els ajuntaments, 
consells comarcals, diputacions i altres ens locals catalans gestionin els seus impostos mitjançant 
l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
Atès que, d’acord amb el principi de coordinació entre administracions, es permet que la 
Generalitat recapti diferents impostos -IVA, IRPF- que el contribuent ha de pagar a Hisenda a 
través de l’Agència Tributària Catalana, ho pot fer, sempre i quan pagui a temps i n’informi a 
Hisenda mitjançant el següent procediment: 
 

1. Emplenar el formulari Model S26, que permet transferir diners a un compte corrent de la 
Generalitat en concepte de pagament de l’IVA o l’IRPF. Aquest formulari es por trobar al 
web de la Generalitat de Catalunya www.gencat.cat 
 

2. Una vegada omplert el formulari de l’Agència Tributària de Catalunya, el contribuent ha 
d’ingressar al compte de la Generalitat l’import de l’impost indicant el número de referència 
i el NIF. Cal conservar el justificat d’ingrés. 

http://www.gencat.cat/
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3. Posteriorment el contribuent ha de lliurar a una oficina de l’agència catalana i el 

justificant de l’ingrés en un termini de set dies. 
 

4. A l’hora de fer la declaració de l’impost a Hisenda, cal indicar que es carregui l’import al 
compte bancari de la Generalitat on prèviament ha ingressat els diners. 
 

5. La decisió d’acceptar el pagament recaurà en el Govern de la Generalitat. 
 
Atès que el pagament dels impostos a través de l’Agència Tributària de Catalunya té una 
projecció en la gestió integral que es materialitza amb la creació de les estructures d’estat, en 
aquest cas la hisenda catalana. 
 
Atès que 69 ajuntaments i administracions locals ja exerceixen la sobirania fiscal. 
 
Atès que l’Agència Tributària de Catalunya, a través de la seva Oficina Virtual, estableix la 
possibilitat de presentar i fer el pagament a l’instant de l’IVA i l’IRPF dels treballadors 
municipals i, en concret, els models d’impostos 111, 115 i 303. 
 
Atès que diferents formacions polítiques i plataformes civils hem denunciat i denunciem l’espoli 
fiscal al qual esta sotmesa la nostra nació. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que la Junta de Veïns de Valldoreix 
ACORDI: 
 
PRIMER.- Fer el pagament de l’IVA i l’IRPF dels treballadores i les treballadores de l’EMD a 
través de l’Agència Tributària de Catalunya. 
 
SEGON.- Facilitar de forma coordinada amb l’Ajuntament de Sant Cugat el suport tècnic a les 
persones contribuents que desitgin pagar els impostos a través de l’Agència Tributària de 
Catalunya. 
 
TERCER.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a l’Ajuntament de Sant Cugat, el Govern de la 
Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis, l’Associació de Municipis per la 
Independència i a la plataforma “Diem prou”. 
 


