
 

 

 

 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 

CELEBRAT EL VINT-I-TRES DE MARÇ DE DOS MIL DISSET. 

 

 

A Valldoreix, el dia vint-i-tres de març de dos mil disset, 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 19.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM 

CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-, senyora ELENA DEGOLLADA I BASTOS –GRUP CiU-; senyor 

BERNAT GISBERT I RIBA –GRUP CiU-; senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-; 

senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor FRANCESC XAVIER HUMET 

CIENFUEGOS-JOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; senyor NOËL CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; 

i senyora SUSANNA CASTA I BALCELLS –GRUP CIUTADANS-; assistits per la Secretària de la 

Corporació senyora CONCEPCIÓN 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 es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són 

objecte de la present sessió. 

 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 26 DE 

GENER DE 2017. 

 

Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 26 de gener de 2017, 

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 l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 26 de gener de 2017. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Llegeix la proposta d’acord d’aprovació de 

l’esborrany de l’acta. 
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TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

  

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 

 

A) MOCIÓ INSTITUCIONAL PER ASSOLIR LA FINESTRA ÚNICA ADMINISTRATIVA 

A VALLDOREIX. 

 

1. ATÈS que l’Oficina d’atenció ciutadana és un servei municipal que posa en contacte 

l’administració pública local i la ciutadania i que compta, entre d’altres, amb les següents 

competències:  

a. Atendre i facilitar les peticions i consultes sobre informació municipal i d’altres 

administracions públiques. 

b. Gestionar els tràmits del catàleg de servei que ofereix l’administració municipal 

c. Tramitar les reclamacions, suggeriments i altres demandes de la ciutadania 

d. Realitzar totes aquestes tasques mitjançant els canals presencial, telefònic i 

telemàtic. 

 

2. ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat es va aprovar subscriure al Conveni marc de 

col·laboració entre el Departament de Governació i Administracions Públiques, en nom 

de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, el Consorci Localret, l'Ajuntament de 

Barcelona i el Consorci Administració Oberta Electrònica de Catalunya per a l'impuls i el 

desenvolupament de la interoperabilitat dels sistemes d'informació de les administracions 

catalanes, en data 21/04/2008, conveni que li permet actuar com a oficina de registre 

únic per recollir i traslladar sol·licituds de tràmits a altres administracions locals, 

autonòmiques i estatals. 

 

3. ATÈS que al territori de Valldoreix, a banda de l’Ajuntament de Sant Cugat, hi regeix 

l’Entitat Municipal Descentralitzada com a administració de proximitat i amb 

competències pròpies en determinats àmbits d’actuació. 

 



 

 
 

3 

4. ATÈS que cada administració, Ajuntament i EMD, disposen de catàleg propi de tràmits de 

la seva competència  i que la ciutadania s’ha d’adreçar a l’administració corresponent 

segons quin tràmit vulgui fer, ocasionant el seu desplaçament sovint innecessari. 

 

5. ATÈS que l’EMD de Valldoreix disposa d’un registre de documents propi i diferent del de 

l’Ajuntament, atesa la seva naturalesa jurídica com a ens propi. 

 

6. ATÈS que les dues administracions estan avançant en la implantació de l’administració 

electrònica i que, de conformitat amb la llei 39/2015, del procediment administratiu 

comú de les administracions publiques, cal 

 

a. Garantir que els interessats es puguin relacionar amb l’Administració a través de 

mitjans electrònics, per a la qual cosa han de posar a la seva disposició els canals 

d’accés que siguin necessaris així com els sistemes i les aplicacions que es 

determinin en cada cas (art. 12.1) 

b. Garantir els drets de les persones en les seves relacions amb les administracions 

publiques, com ara:  

i. A comunicar-se amb les administracions públiques a través d’un punt 

d’accés general electrònic de l’Administració.  

ii. A ser assistits en l’ús de mitjans electrònics en les seves relacions amb les 

administracions publiques (art. 13) 

 

7. ATÈS que, segons l’art. 16.4 de la Llei 39/2015, “els registres electrònics de totes i 

cadascuna de les administracions han de ser plenament interoperables, de manera que 

se’n garanteixi la compatibilitat informàtica i interconnexió, així com la transmissió 

telemàtica dels assentaments registrals i dels documents que es presentin en qualsevol 

dels registres”. 

 

8. ATÈS que ambdues administracions utilitzen de forma habitual els serveis que ofereix el 

Consorci d’Administració Oberta de Catalunya i que asseguren la possibilitat 

d’interconnexió telemàtica que exigeix la normativa. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de la Junta de veïns de Valldoreix l’adopció del següent ACORD:  

 

PRIMER: Implementar tot allò que la llei 39/2015 disposa en referència a l’accés a 
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l’administració electrònica per part de la ciutadania i de les pròpies administracions implicades. 

 

SEGON: Potenciar la utilització de les respectives seus electròniques als espais d’atenció 

ciutadana d’ambdues administracions (http://www.santcugat.cat/web/tramits i 

http://www.valldoreix.cat/e-valldoreix-la-seu-electronica-de-lemd/ ) per evitar desplaçaments a 

la ciutadania. 

 

TERCER: Establir un règim de trobades periòdiques entre les responsables polítiques i 

tècniques de l’Atenció Ciutadana d’ambdues administracions per tal de millorar l’atenció 

ciutadana a les respectives poblacions i sempre tenint en compte les expectatives i necessitats 

reals en cada moment. 

 

QUART: Implementar les mesures durant l’any 2018. 

 

CINQUÈ: Habilitar un espai amb la tecnologia necessària perquè els ciutadans que no puguin 

accedir a internet de manera particular puguin interactuar amb les administracions públiques i 

poder gestionar els seus registres. L’accés a internet estaria restringit únicament a les 

plataformes de l’Administració pública. Donar suport humà per a aquelles persones que no 

siguin suficients nocions en l’ús de la tecnologia informàtica. 

 

SISÈ: Informar en cada Ple de l’evolució dels treballs realitzats al respecte per ambdues 

administracions, a fi i efecte de que els diferents grups estiguin al corrent de l’evolució d’aquest 

projecte. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Llegeix la moció presentada. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Dues cosetes. Encantat amb l’aportació de Ciutadans, que 

segur que en parlarà ella després i per això no hi entro, només el principi de la moció és el que 

hi havia presentat a Sant Cugat, perquè era finestreta única amb Valldoreix. Veient com està 

redactada, entenc que és la de Sant Cugat que no hem agafat la que jo vaig presentar a la 

Junta de Portaveus que a més a més d’això ja tenia les al·legacions del final que veig que si 

que s’han recollit. Com que se m’ha fet molt estrany tot el procediment que hem seguit amb 

aquesta moció, no volia deixar de parlar-ne en el ple, perquè en quedi constància. Tothom sap 

que hi va haver una roda de premsa a Sant Cugat on Esquerra va presentar aquesta 

http://www.santcugat.cat/web/tramits
http://www.valldoreix.cat/e-valldoreix-la-seu-electronica-de-lemd/
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moció, i es va presentar primer a Sant Cugat perquè entenem que és la necessitat d’aquesta 

finestreta única precisament els primers que havíem de decidir que entenen que tot i ser una 

EMD no se’ns ha de deixar de banda, i d’acord amb tots els que estem aquí, perquè tots creiem 

que és un mal assumpte per tots els ciutadans i ciutadanes de Valldoreix, el fet que com molt 

bé ha presentat abans la Susana, genera aquests conflictes el fet que la gent no sap si ha de 

venir aquí o ha d’anar allà, i genera viatges amunt i avall. Per tant això el d’entrar la moció per 

registre, com ha fet l’equip de govern, que no ho havia fet mai, i se’m fa molt estrany perquè si 

algú no ha d’entrar una cosa per registre, deu ser el govern que no s’ho pot presentar a si 

mateix. Llavors he de reconèixer que sí, si que estic una mica dolgut, perquè no ho he acabat 

d’entendre. Això és una cosa amb la que era super segur que ens anavem a posar d’acord, 

perquè tots i totes hi estem d’acord, ha tingut un afegit tot estrany. No volia deixar-ho de dir, 

tot i així estic super content que haguem fet aquest pas, que s’hagués pogut fer primer a Sant 

Cugat que són els que han d’entendre doncs que no ens poden deixar de banda i nosaltres 

reivindicant els drets propis com a valldoreiencs i valldoreixenques. 

 

SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President, bona tarda a tothom. Primer agrair 

tant al grup d’Esquerra Republicana com al grup de CiU, que hagin acceptat la meva esmena 

per no deixar a fora a les persones que no poden accedir a internet per les causes que siguin, i 

també a aquelles que necessitin una ajuda per poder fer els registres amb les administracions 

públiques, que està recollit en l’acord cinquè. Moltres gràcies. 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Perdó, només volia puntualitzar que em sap greu que 

estigui dolgut, però segur que se li passarà. A la moció si que posa “amb” com també en un 

altre lloc de la que jo tinc posa que per tot això el “grup municipal CiU-Actuem proposa”, 

perquè va ser una equivocació simplement de teclat, jo quan he parlat de la moció ja he dit “a 

Valldoreix” i quan he parlat de tot això ja tinc aquí escrit “el consistori”, per dir-ho. No és que 

sigui una còpia de la de Sant Cugat sinó que ha sigut en error al transcriure-ho. No pot ser una 

còpia de la de Sant Cugat perquè aquesta que s’ha presentat a Sant Cugat, la vam treballar,  ja 

sabem que primer  la va presentar el seu grup d’Esquerra a Sant Cugat, i evidentment sense 

dir-nos res, cosa que a mi també m’ha dolgut i molt. Perquè nosaltres no som un barri, som 

una administració, i per tant no ens poden tractar com a un barri, que a mi em va donar 

aquesta impressió que per Esquerra nosaltres Valldoreix ho presentaven com un barri de Sant 

Cugat sense dir-nos res a l’equip de govern. Sempre que vostès constantment diuen que no els 

tenim en compte i que no diem res, doncs jo em vaig enterar –i no precisament per Esquerra 

sinó per una altra persona i que li agraeixo que m’ho digués-, amb la que vaig treballar la 

moció. I no he dit aquí que si un va dir aquesta aportació o que si l’altre no se què, perquè tal 

com vostè ha dit en l’audiència pública no entrarem a dir que si aquest ha presentat o ha 
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dit això o allò altra. L’he llegit sencera perquè quedi com que l’hem presentat entre tots.  Però 

bé, que quedi clar que vostès la van presentar a Sant Cugat sense dir-nos res a Valldoreix i a mi 

també em va sentar malament que no ens tinguéssim presents i que la vam treballar amb la 

senyora Casta de Ciutadans primer i després amb els tècnics de Sant Cugat i els tècnics d’aquí. 

Res més. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Evidentment els tècnics que s’encarreguen d’aquestes àrees 

segur que seran els que podran fer les millors aportacions, faltaria més. Jo, perquè no ens 

seguim fent retrets d’aquests tipus, el que si que m’agradaria deixar molt clar, és que qui 

governen és vostès i en tot cas qui té alguna responsabilitat i hauria de fer més esforços, crec 

que són vostès. Comprendran que des de les oposicions diverses, la nostra feina és fins allà on 

podem veure quina és la seva obra de govern i on podem fer mocions per intentar millorar-la, i 

on ens demanen que hi col.laborem, doncs col·laborar-hi. Si nosaltres fem una presentació 

d’una moció a Sant Cugat, vostè té el meu telèfon, si hi ha alguna cosa que no li agrada, doncs 

em diu, escolta Noël, d’això perquè no en parlem...i això no en tingui cap dubte, ho parlàvem  

des del minut zero. Però no estem acostumats a això. 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

B) MOCIÓ DE CIUTADANS PER A L’ELABORACIÓ DE UNA DIAGNOSIS DE LES 

VORERES DE VALLDOREIX. 

1. Atès que, les voreres són expressió de l’espai cívic i com cada element d’una vila reflecteixen 

l’anima i mentalitat dels seus habitants. A més de ser un símptoma de l’existència d’un pla urbà 

i d’una visió global de la ciutat. 

2. Atès que, és un objectiu de l’EMD la renovació i conservació de les voreres, així com 

continuar amb la supressió de les barreres arquitectòniques, per tal de tenir unes voreres 

adaptades a tota la ciutadania. 

3. Atès que, la vida útil de les voreres és aproximadament de 20 a 25 anys, sense 
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contar les actuacions puntuals de manteniment, i que transcorregut aquest temps s’han de 

renovar totalment les capes de rodadura per assegurar un estat òptim de conservació. 

4. Atès que, les voreres han de ser itineraris de vianants adaptats, d’acord amb la normativa 

d’accessibilitat i per tant han de garantir la màxima accessibilitat possible, raó per la qual, quan 

no es puguin mantenir els itineraris habituals de vianants s’han de buscar solucions alternatives. 

5. Atès que, per planificar les possibles actuacions sobre les voreres (de manteniment, 

conservació, ampliació, substitució o d’altres) és necessari realitzar un inventari per conèixer el 

seu estat actual. 

6. Atès que, un inventari de voreres pot servir per detectar i detallar els punts on els vianants 

troben problemes, com poden ser: amplades insuficients, existència d’obstacles, manca de 

continuïtat en els recorreguts o d’altres. 

7. Atès que, per elaborar futurs plans d’actuació i gestió sobre les voreres s’ha de realitzar una 

diagnosis detallada de la situació actual, i de les actuacions a programar, d’acord amb els 

criteris de prioritat, que es considerin més adients. 

8. Atès que, als carrers de Valldoreix hi ha línies elèctriques aèries de mitjana tensió, amb els 

problemes de seguretat que poden provocar davant possibles afectacions electromagnètiques o 

per caiguda d’arbres. Així com línies telefòniques aèries. 

Per tot això demanem al Ple de l’EMD de Valldoreix l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER. Que es realitzi un inventari de les voreres de Valldoreix amb la finalitat de detectar 

possibles actuacions de manteniment, conservació, substitució o d’altres. 

SEGON. Que amb tota la informació recollida a l’inventari es realitzi una diagnosis amb els 

objectius d’analitzar la capacitat, característiques i possibles conflictes funcionals de les voreres, 

així com per programar les actuacions i inversions necessàries per millorar les condicions de la 

via pública, abans de la finalització del 2017. 

TERCER. Que davant possibles actuacions a les voreres s’estudiï la viabilitat del soterrament de 

les línies elèctriques de mitjana tensió i de telefonia, que es trobin als trams dels carrers 

programats.  

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 
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SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Explico la moció perquè penso que és una manera més 

didàctica i més propera de fer-la entendre. El que està clar és que a Valldoreix, i això ho sabem 

tots els que hi vivim, Valldoreix te un problema amb les voreres i crec que s’ha de fer una 

auditoria o una diagnosis del problema que hi ha. El problema de les voreres de Valldoreix és 

una manca de continuïtat a causa dels obstacles que ens trobem, com són els pals de fusta que 

sostenen els cables aeris, o els guals que a vegades estan mal formats o mal fets d’inici, o 

l’antiguitat de les mateixes voreres, les arrels dels arbres, les rajoles que hi ha estan moltes 

vegades sortides, a les cantonades dels xamfrans que estan malament, i sobretot i molt 

important, és que les voreres són estretes perquè moltes vegades els carrers ja són estrets i 

llavors ja ve d’origen. El pitjor és quan et trobes amb una vorera estreta amb un pal d’aquests 

d’alta tensió o pal de fusta i a més a més tens un arbre, que llavors has de baixar de la vorera 

per anar caminant per la calçada. A tot això, això seria la diagnosis, l’auditoria, que haurien de 

fer els tècnics de l’EMD. Més enllà d’això, també parlaríem de totes les actuacions i els projectes 

que ara estan contemplats i que s’estan efectuant, és a dir que tenen un futur i que són 

projectes urbanístics que impliquen la reestructuració de les voreres, o el fet d’arranjar aquelles 

voreres. Amb tot això també hauríem d’observar les urgències que hi ha o que vagin sortint 

durant l’any, com per exemple un accident o qualsevol cosa que hi hagi una vorera que es faci 

malbé. A tot això li aplicaríem un tant per cent del pressupost, en l’estudi de tot això i exemplar 

de tot això, i el que es faria és agafar una part del pressupost per a que en el transcurs d’un a 

cinc anys, el que s’estudiés, per anar solucionant aquestes coses que hi ha sobre la taula. Tot 

això sortiria a l’auditoria de les voreres. Aquest pressupost que seria a llarg termini, perquè 

seria una actuació i objectiu a llarg teremini, el que si que es faria al principi és agafar del 

pressupost de l’EMD, una partida important perquè seria qüestió d’atacar tots els problemes 

més importants. Després amb els anys només quedarien el que és la conservació de les voreres 

i les urgències. Tot això, ben estudiat i ben fet s’acaba convertint en un pla general de voreres 

que crec jo que tenir una previsió sobre les actuacions que s’han de fer i estudiar aquestes 

actuacions sobre el pressupost, el que fa és una manera més intel·ligent de treballar, és 

estalviar diners a les butxaques dels veïns i les veïnes i sobretot entendre que qualsevol pla tant 

de voreres com de clavegueram, qualsevol pla, ha de tenir partida pròpia en el pressupost, sinó 

no és cap pla, simplement és actuacions esporàdiques que es van fent per la vila. Moltes 

gràcies. 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyora Casta, li passo a respondre jo 

mateix, ja li vaig contestar en un article que va sortir al Tot Sant Cugat, que també va sortir la 

seva proposta. Com a pla de voreres, la proposta que vostè fa és com s’està fent fins ara. És a 

dir que vostè demana que es faci una auditoria de les voreres de Valldoreix, amb la finalitat de 

detectar possibles actuacions de manteniment, conservació, substitució....això ja s’està fent, 
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s’està fent des de sempre, i esecialment en els últims dos anys, resulta que hem fet, hem 

modificat moltes voreres, s’han fet passos de vianants nous, s’ha utilitzat el pla d’ocupació 

específicament per fer voreres, i és clar m’estranya que presentin aquesta moció quan és una 

de les coses que precisament s’està fent i evidentment hi ha un control per part dels tècnics de 

la casa d’una manera més general de totes les voreres, tot i que com vostè sap i també ho ha 

manifestat, una vorera avui pot estar bé i demà estar malament per un enfonsament, per una 

fuita, per un accident, per qualsevol altre cosa. Hi ha una actuació més o menys definida i li  

puc llegir les voreres que es van fer en el 2016, les previstes en el 2017, i no tinc cap 

inconvenient en explicar-ho i crec que si vostè parla amb els tècnics li diran exactament el que 

em diuen a mi.  Per tant no entenem aquesta moció, perquè és el que s’ha estat fent sempre, 

es destina una part important del pressupost en arreglar les voreres i per tant, no tan sols del 

pressupost, sinó que fins i tot el Pla d’Ocupació s’ha destinat específicament en refer voreres, 

quan resulta que també una de les feines de la Brigada municipal és refer voreres, perquè a la 

plantilla de la Brigada tenim paletes i treballen en aquesta línia. No entenem el motiu de la 

moció perquè li torno a repetir ja s’està fent i sempre es destinen mitjans i recursos pel tema de 

les voreres.  

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda a tothom, 

nosaltres no votarem en contra d’aquesta moció. Entenem que és lògic que es demani que 

s’arreglin les voreres, però nosaltres creiem que amb un bon pla de manteniment no provocaria 

que algun dels grups presentés aquesta moció. Si hi ha un bon pla de manteniment no hi 

hauria un grau de deteriorament com en aquest moment hi ha. Està clar que vostè està fent 

coses des del govern, està clar, i també em sembla bé que es faci un pla especial. Pressupost, 

hi ha pressupost per aquestes actuacions. Part de l’IBI que tots paguem ha d’anar destinat al 

manteniment de voreres i de carrers. Evidentment que si no es fa manteniment preventiu i 

només es fa correctiu quan les coses estan molt deteriorades, llavors passa el que passa. 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President, en principi jo em vaig llegir 

l’article una mica en diagonal, perquè més o menys jo ja m’ho esperava. Buscant en els 

pressupostos que vostè ha mencionat entre 2015 i 2016, per veure si hi havia alguna partida 

que entrés dins del que jo estic parlant del pla de voreres, no les vaig trobar...només vaig 

trobar una que posava manteniment general de carrers i vialitat. M’he dedicat a mirar les 

factures que entraven, dins d’aquesta partida per veure si hi havia alguna relació de factures 

coherent amb les seves afirmacions. He trobat un projecte, un projecte de l’empresa Fertres de 

gairebé 60.000€ que són els adjudicataris del passeig de Rubí. Després he trobat moltes 

facturetes sobre uns 23.000€ de compres de material, d’una altra empresa que és material com 

per exemple el pladur, formigó, material per tapar escorçells –que encara no sé què és-, palet, 

parat, i materials diversos, que són materials que es poden utilitzar per tantíssimes obres, 
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que tampoc penso que els 23.000€ s’ha fet per fer voreres. Jo no li estic dient que no s’hagin 

fet voreres, efectivament, perquè jo ho he vist, que tot el pla d’ocupació s’ocupi d’això, doncs 

no estic segura, però també he vist a la brigada fent aquestes obres. Jo no he dit que no s’hagi 

fet això, però és el que li estic parlant. Està fent com es va fer en el seu moment o s’ha fet amb 

el pla de clavegueram –que en podem parlar molt-, com ara l’auditoria energètica, o com per 

exemple el pla d’equipaments que es va aprovar aquí i encara no ens han dit res...És com si la 

paraula “pla” a vostè li fa una mica de “resquemor”, no ho sé, perquè fins i tot el pla general de 

clavegueram que el va rebutjar vostè en un ple, la mateixa empresa sol·licitant sense que vostè 

ho sapigués, ja havia inclòs dins de les seves millores elaborar un pla director i al final només 

vam obtenir una auditoria feta per la mateixa empresa que va guanyar el contracte pel 

manteniment del clavegueram. Això és ben irònic! Perquè Sorea és la que es controla a sí 

mateixa, i ja ho vam dir en el seu moment, segur que al final de l’any es posarà un excel·lent 

per la feina ben feta, sinó és que no ho entenc. I després l’auditoria energètica, jo crec que hi 

va haver-hi veus que ens van dir que no..... parlem absolutament de tot.... no, no, jo que haig 

de fer? Apago el micròfon? Si m’interromp tenim un problema senyor Puig. Jo li estic posant 

exemples de totes aquestes coses, res més, jo després li pregunto per l’auditoria de Sorea 

perquè encara no ens ha fet arribar les conclusions. Ara això no és cap pregunta, ara li estic 

exposant i sóc ben clara, és que dins de les millores que hi havia posava que farien un pla 

director cosa que ningú sabia, i se’ns va dir més tard. I no em posi els tècnics de la casa perquè 

jo no vull entrar a parlar dels tècnics de la casa perquè senyalar una tecera persona en comptes 

de parlar del que estem parlant vostè i jo, jo penso que no és maco, és una mica lleig. És igual, 

vostè té una visió de les coses i jo en tinc unes altres. Jo no dic que el govern de l’EMD no faci 

voreres de tan en tan, efectivament les fa perquè jo visc a Valldoreix des de fa molts anys i ho 

veig, però també és veritat que hi ha una improvisació. Vostès el que fan és anar arreglant els 

problemes causats moltes vegades pels seus propis embolics, només li dic això i crec que 

aquesta moció es tracta de visualitzar un pla general per poder solucionar el tema de les 

voreres, res més. Gràcies. 

 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies. Li passo a intentar explicar. Per un 

costat li estava dient que parlem després perquè també presenta una pregunta de l’auditoria de 

clavegueres i tal, i entra vostè en aquest tema, quan resulta que més endavant ho torna a 

preguntar i per això li deia que ho pregunti després o que ho pregunti després. Com ve ha dit el 

senyor Humet, el problema ve per una falta de manteniment, les voreres tenen una falta de 

manteniment i per tant com altres coses, doncs s’han de solucionar i per tant també sabeu que 

tenim 100km de carrers, el que vol dir que potser tenim 200 km de voreres, i això evidentment 

genera problema de manteniment. Això és el que estem intentant resoldre i no tan sols 
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mantenir o arreglar el que està malament, sinó fent noves voreres, s’estan fent nous passos de 

vianants i s’estan fent actuacions de fer voreres molt més grans de les que tenim perquè són 

insuficients. Jo no sé quines factures ha mirat, però li puc dir que en el 2016 s’han fet 1400 

metres de vorera, concretament Rbla. M. J. Verdaguer, entre Noguera i Magnòlia, carrer 

Miranda del Vallès, carrer del Tord, passeig del Nard, passeig de Rubí, carrer Sant Albert, i pel 

2017, a part que també com vostè sap, també es va fer tota l’ampliació de voreres –que no ha 

sigut manteniment-, que han sigut voreres noves a tota la zona del carrer Brollador, davant del 

Complex Esportiu, i també s’han fet accessos de vianants nous, no tant sols a Mossèn Cinto 

Verdaguer, sinó també a l’avinguda Monmany, carrer Guineu i avinguda Volcà. Tot això també 

aprofitant a la mateixa obra. I en aquesta obra també està en el pressupost 2016. Vostè no l’ha 

esmentat però està aquí. I del 2017, s’han realitzat millores a les voreres del carrer Pigot i està 

pendent a la Rbla. M. J. Verdaguer a prop de la plaça Mas Roig, plaça Maria Sabater, avinguda 

Monmany entre passeig Garriga i plaça Joan Gasó, carrer Tibidabo, passeig de Can Brou, 

passeig de Rubí i Ramon Escayola. També s’està fent una obra a l’avinguda Mas Fuster, on 

s’està fent una xarxa de clavegueram i de pluvials que no en tenia, i s’estan fent les voreres 

noves, inclòs soterrem les línies elèctriques cosa que com ja se sap és quasi bé impossible 

aconseguir un acord amb Telefònica o Endesa, doncs perquè ells no col·laboren en aquests 

projectes i el que prentenen és que vagi a càrrec o bé de l’abonat o bé de l’EMD en aquest cas, 

i per tant el que li estava dient és que jo no estic desviant l’atenció i carregant sobre els tècnics, 

només faltaria! Jo li estic dient que si vostè vol, i a més ho fa sovint i evidentment no li hem dit 

mai res, que pot anar a parlar amb els tècnics i pot preguntar-los el que calgui, i els tècnics li 

ho diran. Jo no estic descarregant cap responsabilitat sobre cap tècnic. Estic dient que els 

tècnics ells tenen una relació de totes les voreres, amb diferents nivells de grau d’afectació, 

perquè hi ha voreres que poden tenir un grau d’afectació que urgeix reparació i altres que 

poden esperar. Torno a repetir que amb 100 km de carrer, doncs....jo estic fart de veure a Sant 

Cugat voreres que estan trinxades, i a Mirasol i a tot arreu, és complicat, però precisament li 

torno a repetir s’està treballant i per tant no veig la necessitat d’aquesta moció. Penso que ho 

estem fent bé i ens estem posant al dia amb coses que, com el que ha dit el senyor Humet, era 

falta d’un manteniment que prèviament no s’havia fet.  

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Gràcies senyor President. Jo no votaré a favor d’aquesta 

moció, però no és perquè estigui en contra de la motivació de la mateixa, és a dir, entenc que 

realment hi ha un problema de voreres, però entenc que el problema de voreres és igual que la 

resta de dèficits importants que tenim a Valldoreix. Jo crec que on hauríem d’haver enfocat 

aquest punt és en les inversions financerament sostenibles que fa aquesta EMD de Valldoreix. I 

crec que el que hauríem d’intentar entre tots és d’arribar a algun tipus d’acord per -
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aprofitant que tenim molt romanent i que tot el que seria solucionar aquest tipus de problemes, 

podrien entrar com a financerament sostenibles, i arribéssim tots a aquest acord de dir 

dediquem els diners que calgui i que es pugui, però posem-ho com una prioritat. I no cal que 

em repeteixi amb el tema de les cadiretes dels nens o els que tenen mobilitat reduïda, tots els 

problemes que tenim, perquè tots els sabem. Però potser si que valdria la pena que féssim tots 

aquest esforç, de dir anem a dedicar una part del pressupost, tots siguem-ne conscients i 

arribem a aquest acord i no ens tirem els plats pel cap, a partir d’aquestes aportacions que tots 

sabem i hem acordat que van per aquí. Jo considero que aquesta seria una bona manera de 

solucionar el problema. No li votaré en contra perquè entenc que està feta amb tota la bona 

intenció, per tant m’abstindré. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. Senyor Noël, quan parlo de 

pressupost és exactament això, són les paraules que ha dit vostè. Gràcies 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 3 (Ciutadans, CUP-PC) 

Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 

Abstencions: 1 (ERC-MES) 

 

No s’aprova la moció. 

C) MOCIÓ de la CUP-PC D’AJUDA ALS REFUGIATS. 

1. Atès que el passat 22 de setembre de 2016, en aquest mateix Ple ens vam declarar 

Valldoreix “ciutat d’acollida” dels refugiats en base a una moció que va ser aprovada per 

unanimitat. 

2. Atès que en el mateix Ple i per part de tots els grups, va quedar clara la voluntat de 

destinar una part dels nostres recursos com a poble en l’ajuda a aquesta gent que ho 

necessita. 

3. Atès que ja l'any 2016 ja vam destinar una part dels nostres recursos a ajudar col.laborant 

econòmicament amb l’ONG PRO ACTIVA OPEN ARMS 

4. Atesa la greu situació que es segueix trobant el poble que fuig de la guerra i la miseria 

generada per el capitalisme salvatge del primer món. 
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5. Atès que malgrat l’actual situació de bloqueig de les fronteres d’Europa i de que l’arribada 

de refugiats al nostre pais és molt difícil 

6. Atès que, ara per ara, qui gestiona la arrivada de refugiats és el "Ministerio del Interior" a 

travès de diverses organitzacions, que al moment que dispossen d'un habitatge opten a 

l'acollida d'un grup de refugiats; amb el consequent acompanyament i ajuda económica. 

7. Atès que des de l'Assemblea de Voluntaris pels Refugiats de Sant Cugat hem establert 

contacte directe amb una d'aquestes organitzacions, que es diu CEPAIM. Aquestes 

organitzacions (CEPAIM, CREU ROJA, etc…) dispossen dels equips i recursos humans 

suficients per fer els procesos d’acollida i seguiment. Estan acollides al Plan del Ministerio 

del Interior per l’acollida de refugiats, rebent ajudes i donant assistència durant 18 mesos. 

8. Per tal de ser coherents amb la nostra declaració com a poble d'acollida. 

 

El grup municipal CUP-PC, proposem al Ple de l’Ajuntament de Valldoreix l’adopció dels 

següents ACORDS: 

PRIMER.- Destinar una part del pressupost de l'any 2017 a ajudar a l'acolliment de refugiats al 

nostre poble fent una proposta concreta de despessa com a mínim igual a la de l'any passat 

que va ser de 18.000 € i destinar-la al lloguer d’un habitatge, cedint llur gestió a CEPAIM, a fi 

de realizar l’acolliment de persones refugiades nouvingudes. 

SEGON.- Fer una declaració institucional per mostrar el total desacord amb les polítiques que 

s’estan duent a terme des dels organismes, governs i institucions europeus i demanar a 

aquestes, que es posi fre amb tots els mitjans possibles a l’acció de les màfies que s’aprofiten 

de la situació. 

TERCER.- Fer pública aquesta declaració institucional a la premsa local, nacional i a 

l’INFOValldoreix. 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda altra vegada, 

aquesta moció que presentem prové de l’assemblea de voluntaris pels refugiats de Sant Cugat, i 

té relació amb el gran drama humanitari que està passant a Europa. Llegeix la proposta 

d’acord. 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Contestaré la moció defensant la nostra 
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postura. No crec que els temes d’ajut als refugiats es resolguin ni decideixin en una moció, en 

aquest sentit tenim la Comissió operativa per a les persones refugiades on vaig jo com a EMD –

vostès també tenen un representant polític-, les entitats socials, tècnics municipals i l’assemblea 

de voluntaris pels refugiats també venen. Allà fem seguiment, informació de les reunions i 

directrius que la Generalitat dóna al respecte i decidim les coses conjuntament. Per exemple en 

la última reunió vam decidir fer l’aportació a Creu Roja. Com vostè ha dit també, l’assemblea de 

voluntaris té un lligam amb CEPAIM i particularment no em sembla correcte destinar 

directament diners públics a CEPAIM. El motiu principal per dir que no és que seguint les 

directrius de la Generalitat i que estan fent a tota Catalunya, és que l’administració local no 

lloga, ni directa ni indirectament, pisos per a refugiats, per no crear un greuge comparatiu amb 

les persones que están en llista d’espera d’habitatge social. A la última reunió de la Generalitat 

se’ns va presentar el programa català de refugi, on ens insisteixen en que no tots els municipis 

han de ser en acollida d’habitatge, vull dir que hi ha altres maneres de fer acollida com pot ser 

ciutat acollidora en recerca de feina. Segurament a Sant Cugat i a Valldoreix hi ha més 

possibiltats per treballar que en altres indrets, i el que em sembla fatal és gastar 18.000€ en un 

habitatge durant un any, quan amb aquests diners es podria ajudar a molta més gent amb 

aquesta ajuda. També dir-li que el lloguer d’habitatges es fa des del programa estatal on queda 

recollit que les persones refugiades en la primera fase estan en centres d’acollida, en la segona 

fase en pisos de lloguer però pagats des d’aquest programa, i en la tercera ja han de ser 

autònoms. Votaré en contra perquè no podem anar en contra de les recomanacions del que 

està fent tothom, pel que ens digui una entitat sense el consens tècnic que estem tenint en la 

comissió operativa per a les persones refugiades. Recordar-los també que la competència de 

l’habitatge i serveis socials no és de l’EMD de Valldoreix sinó de l’Ajuntament de Sant Cugat, tot 

i així, en el pressupost de l’EMD de Valldoreix destinem dels 88.000€ destinats a ajuts i temes 

socials, 5.000€ es donen a ACNUR, i ho veurem més endavant, en la modificació pressupostària 

que gastem totes les contingències que tenim per aquest pressupost, però sempre diem que el 

pressupost és viu i nosaltres donem tot el suport als refugiats i en mida del que es pugui anar 

fent en el pressupost, doncs destinarem –si es pot- més recursos als refugiats. En aquesta 

moció estem en contra i votarem que no. 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: És una llàstima perquè 

sempre al final caiem amb el mateix. El que vostès estan rebutjant ara és el mateix que està 

fent el govern de la Generalitat, el govern d’Espanya, els governs d’Europa, les institucions 

europees, posant trabes per poder acollir. No donen diners a CEPAIM, sinó que nosaltres 

lloguem un habitatge i el cedim. I quina millor garantia a qui li lloga l’habitatge, si el que lloga 

l’habitatge és un ajuntament? I no entrem en el tema que els ajuntaments no poden llogar 
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habitatges perquè si volem acollir podem llogar el que vulguem. No barregem el tema amb les 

necessitats socials d’habitages perquè ens estem autoenganyant. Senyors, si volem canviar 

coses d’aquesta societat injusta en la que estem vivint, hem de començar a desobeir als 

governs, Català, Espanyol i Europeus. Si no ho fem seguirem amb el fals discurs de que som un 

poble d’acollida, seguirem manifestant l’hipocresia que ens acompanya i seguirem sent 

còmplices –que hj ho som-, al drama humanitari que dia rera dia segueix passant en la gran 

Europa. Estem perdent per culpa seva una gran oportunitat que realment Valldoreix sigui un 

poble d’acollida. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. Jo en pprinciipi li donaré el 

meu suport perquè gràcies a Déu no haig d’administrar els diners de l’EMD i no haig de 

gestionar-los, però bé, penso que tots els problemes que hi ha amb els refugiats que un grup 

polític hagi de dir això, crec que haurien de ser totes les administracions municipals les que 

haurien de tenir part del pressupost per gestionar això. No ens adonem que per marxar del teu 

país i tal com marxen ells, ho has d’estar passant molt malament. Com a mínim aquí, i ja he 

sentit que el PP diu que entren terroristes, però i què? És el que jo sentia fa molts anys, quan 

era joveneta, que deia que és millor que hi hagi un culpable pel carrer que una persona 

innocent a la presó. Llavors jo penso que hem de fer tot el possible per aquesta gent i que si 

passa per acollir-los aquí, doncs endavant, teniu el meu vot a favor. Gràcies. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Com ja vam parlar en el seu moment evidentment estic 

totalment d’acord amb aquesta moció i és més com que crec que Valldoreix no és un barri i que 

té entitat pròpia, estic convençut que hauríem de ser capaços de començar a prendre les 

nostres decisions allà on puguem. I potser si que val la pena començar a pensar que si tenim 

molts problemes amb el lloguer a Valldoreix i si volem acollir refugiats, doncs és  una bona 

manera començar nosaltres posant aquesta vivenda i pensant quina és la millor manera de fer-

ho. La gent de CUP-PC han proposat aquesta, penso que és una proposta imaginativa per 

intentar desencallar el tema. A mi el dubte que em queda i aquest dubte va al govern, i és que 

els 18.000€ que l’any passat vam aportar pels refugiats, aquest any no els posem de cap 

manera? 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Contesto aquesta pregunta, jo penso que he argumentat 
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la nostra postura, en cap moment he dit que no volguem donar suport als refugiats i que no 

volguem col·laborar amb tot el que poguem als refugiats, però he dit que les contingències en 

aquest ple d’avui ens quedem sense poder fer res més, fns que tinguem alguna cosa d’un altre 

cantó ja sabrem on els podem gastar. Hem demostrat per 18.000€ que vam donar a Open Arms 

i d’altres vegades que tenim des del govern ajudar als refugiats, i ho continuarem fent, 

simplement no em sembla bé gastar 18.000€ en un habitatge de lloguer per als refugiats. Jo 

penso que hi ha altres maneres de ser ciutat acollidora, no és perquè m’ho digui la Generalitat 

o perquè m’ho digui Sant Cugat, sinó que a Valldoreix també pensem el mateix. Jo respecto 

que vostès pensin i que els sembli molt bé gastar 18.000€ en un pis per un refugiat, a mi, a 

nosaltres, no ens sembla bé. Ens semblaria millor potser gastar 18.000€ en un pla d’ocupació 

per a que vinguin a treballar 10 refugiats. Els cèntims són els mateixos, els destines a la 

mateixa gent, però la manera de fer-ho és una altra. Res més. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Com he dit al principi de la meva intervenció agraeixo no 

haver-me d’ocupar de la gestió de les donacions però realment també entenc el problema del 

govern. Nosaltres estem aquí demanant i penso que és per una boníssima causa però entenc 

que vostès han de gestionar-ho d’una manera legal.  

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 4 (Ciutadans, CUP-PC, ERC-MES) 

Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 

Abstencions: 0  

 

No s’aprova la moció. 

 

D) MOCIÓ DE LA CUP-PC PER A LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA A FI DE MILLORAR I CONSOLIDAR EL CONSELL DE LA 

VILA (CV) DE VALLDOREIX. 

A quasi la meitat de la present legislatura i com a formació política nova a la Junta de Veïns de 

l’EMD de Valldoreix, els vocals de la CUP PC hem sigut testimonis de la degradació del Consell 

de la Vila que és l’ òrgan de participació ciutadana de Valldoreix.   
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Així com el Ple de l’EMD és la cambra executiva de Valldoreix i l’audiència publica és l’espai on 

la ciutadania pot preguntar o interpel·lar al govern, el Consell de la Vila ve a ser un espai de 

participació de caràcter consultiu i no vinculant amb unes funcions que resten difuminades 

entre les competències informatives del Ple, l’espai de preguntes de l’audiència o dels espais de 

treball tancats dels consells sectorials. 

Els motius per que el Consell de la Vila hagi arribat a aquest punt crític són els següents: 

1.No haver-lo dotat de continguts que generin propostes. No s’ha dinamitzat aquest 

espai per a que la ciutadania proposi projectes ni s’han establert mecanismes per a que 

aquests trobessin una resposta institucional, materialitzada en uns pressupostos que 

amb la participació de totes permetessin dur a terme les propostes presentades per 

veïnes i veïns. 

2.Un reglament rígid que posa traves a la participació en tant que: necessita d’un 

percentatge mínim de membres per a que la sessió es constitueixi. Aquest fet genera 

frustració als presents i malgrat es dugin a terme alguns punts proposats  com a ordre 

del dia, no queden reflectits en cap acta oficial. També el fet que les nomenades 

conselleres són les úniques que tenen veu pel que si assisteixen d’altres veïnes només ho 

fan com a oïdores. 

3.La pèrdua del correcte sentit del debat i l’absència d’objectius definits han transformat 

el CV en una ombra del Ple, amb discussions que deixen de ser d’interès general quan no 

ratllen la disputa, foragitant a veïnes i veïns que ocasionalment hi són presents. 

Sense que el govern provi de resoldre aquest deriva i davant el posicionament de no perdre el 

temps buscant solucions al problema, s’han anat espaiant les sessions del CV, incomplint el 

calendari pautat, fins haver arribat al punt de dissolució de la representativitat dels seus 

membres. Posteriorment també s’ha deixat passar el termini per fer la crida a veïnes, veïns i 

entitats per a recollir candidatures que conformin novament el Consell.  

I corre una brama que apunta cap a un proper arraconament i oblit d’aquesta institució, més un 

gir cap a d’altres formes de “participació” més verticals. 

Es per tant que després de veure que no s’atén a raons, nosaltres creiem urgent reformar el 

Reglament de Participació Ciutadana (RCP) per a que el CV esdevingui una eina útil 

per a tothom. 

1.Atès que la reforma del ROM en el seu capítol de participació ciutadana es va encetar arran 

d’una moció que varem defensar el passat juliol de 2015 davant l’anterior vocal de participació 
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ciutadana Xavier Gavaldà, i que va ser aprovada per unanimitat i on es posava com a objectiu 

tenir un nou redactat del reglament de participació ciutadana RCP passats 6 mesos. 

2.Atès que un cop transcorregut aquest termini i amb la posterior renuncia del vocal de 

participació els treballs de la comissió varen quedar suspesos sense haver arribat al capítol del 

CV. 

3.Atès que el reglament del CV ha de ser refet, canviant les seves funcions actuals i adoptant 

les funcions reglamentades pels consells de barri de Sant Cugat. 

4.Atès que que el CV ha de disposar d’una quantitat de diners destinada als pressupostos 

participatius procedent de la partida específica del capítol 3r del pressupost de l’EMD i que 

atenent a les nostres peticions l’EMD s’ha dotat d’una partida pressupostària de 100.000 euros 

específica per a pressupostos participatius. 

5.Atès que cal incloure també en el capítol sobre les funcions del CV un apartat on s’estableixi 

com a funció i a fi de separar el que ha de ser l’acció de govern de les propostes nascudes de la 

ciutadania: 

“Proposar les inversions que cal fer a Valldoreix per tal que es tingui en compte en el moment 

d’elaborar els pressupostos municipals, com a primer pas per anar desenvolupant els 

pressupostos participatius"  

6.Atès que cal modificar l’article 12; funcions del CV. Concretament en el seu apartat numero 1 

de funcions NO específiques del CV i on parla de la independència dels Consells Sectorials per 

assolir que: 

Els consells sectorials o comissions de treball siguin oberts a la ciutadania i tinguin  l’objectiu de 

presentar propostes al CV des d’on s’avaluaran i debatran i d’on posteriorment s’endegaran les 

consultes populars per escollir els projectes finalistes que es duran a terme amb els 

pressupostos participatius, o també, si s’escau, ser desenvolupats mitjançant les figures del 

voluntariat i la cooperació de persones, entitats i EMD 

7.Atès que és el veïnat de Valldoreix qui millor coneix les necessitats i les potencialitats del 

seus barris, el CV ha de convidar a les persones a títol individual, entitats i associacions a 

presentar projectes i a decidir el destí del seus pressupostos, sempre que compleixin les 

condicions requerides i es defensin públicament dins el CV.   
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És per aquests motius que es proposa al Ple de l’EMD de Valldoreix aprovar desenvolupar els 

següents acords: 

Primer: Crear una comissió d’urgència per modificar el RPC en el seus capítols del CV i de les 

Sectorials seguint els criteris definits als atesos 3, 4, 5, 6, 7. 

Segon: Dotar i reglamentar que el Consell de la Vila li sigui assignada la partida pressupostària 

de 100.000 euros destinada a pressupostos participatius. 

Tercer: Informar a la ciutadania de l’obertura del termini de presentació de candidats 

representats d’entitats i associacions e informar dels canvis en el Reglament. 

  

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Aviam, Consell de la Vila, aquí Valldoreix tenim aquest 

òrgan que hauria de ser, i en teoria pel nom és el màxim òrgan de participació ciutadana, però 

que dista molt –segons el nostre parer- de ser el òrgan de participació ciutadana i l’òrgan on 

s’hauria de veure i palpar que el poble s’apodera i pren la iniciativa i proposa coses. Naltros 

hem estat testimonis dels últims consells que s’han fet, després no hem estat testimonis perquè 

no se’ns ha convocat i s’han deixat de convocar, hi ha hagut un daltabaix amb aquesta qüestió, 

ens vam emocionar quan va començar la legislatura i l’anterior vocal de participació ciutadana i 

tot el govern, va admetre a tràmit la reforma del ROM, i vam començar a parlar de participació 

ciutadana, de l’audiència prèvia on la gent pogués participar, evidentment s’hauria de grabar 

però podia deixant la seva instància la vocal de participació per a que constés en acta, però les 

coses es van anar torçant i l’anterior vocal va haver de marxar. Les converses es van iniciar, i es 

va parlar que el Consell de la Vila s’havia de modificar, el seu reglament s’hauria de fer molt 

més obert, està clar que per a que el Consell de la Vila funcioni, ha de tenir un objectiu definit, i 

aquest objectiu definit és que tingui capacitat de generar propostes a la ciutadania, i sobretot 

que sigui obert, i sobretot que tingui una quantitat de diners de lliure disposició per a que els 

projectes que emanen de la ciutadania, és a dir de tots nosaltres, puguin arribar a bon port. 

Està molt bé que el govern pugui oferir en un moment donat la possibilitat de dir: tinc una 

proposta  que m’agradaria consultar-vos i que tinc tants diners i que tinc aquests projectes, i 

faci una consulta al respecte, o que faci com es va fer amb la centralitat donar vàries opcions 

per veure quina alternativa agrada més a la ciutadania. Això està bé, evidentment és una opció 

que no es pot descartar, però res té a veure amb el que hauria de ser la participació ciutadana 

des de baix. És a dir que ens vinguin uns quants veïns i fins i tot un sol veí i digui a mi 

m’agradaria aquesta proposta, i la presentés i el Consell de la Vila, digui, ostres aquest veí 
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que no representa a ningú ha dit una cosa que està molt bé, anem a recollir aquesta proposta i 

després en un moment donat es pot fer una votació amb aquesta proposta i totes les altres que 

han donat i veure si la podem encabir en els pressupostos participatius d’aquest any. Però no, 

el Consell de la Vila ha estat un òrgan de debat sobre l’acció de govern de l’EMD. Per una 

banda és normal que passin aquestes coses, també ha estat un òrgan de debat per temes 

personals, “que hay de lo mío” i em sap greu dir aquesta cosa, però passa constantment i per 

això ja tenim el ple i per això ja tenim l’audiència pública. A l’audiència pública tots nosaltres 

podem venir i dir la nostra, podem preguntar, podem fer l’aportació que vulguem de cara al que 

s’està fent de l’acció de l’equip de govern, la gent que estem aquí doncs arran de les 

interpel·lacions que ens pot fer la ciutadania, nosaltres podem traspassar-lo al govern i fer les 

nostres oposicions i el govern pot fer el mateix evidentment, i és del tot raonable que ell mateix 

reculli les inquietuts que té la gent de Valldoreix i les dugui a terme, ara, demà, o demà passat. 

Però què passa? Que en aquest Consell de la Vila que tenim ara mateix, hem constatat amb un 

reglament que no permet que es constitueixi el mateix perquè hi ha d’haver un quòrum d’unes 

quantes entitats que si no venen aquestes quantes entitats, doncs tot el que diguis allí es 

perdrà amb el vent, i després que no hi hagi aquest quòrum acaba sent una interpel·lació de 

“tu la tens més grossa” o “jo la tinc la més grossa” amb perdó de l’expresió perquè em molesta, 

doncs no anem enlloc. S’ha de tendir a agafar el reglament dels consells de barri de Sant Cugat 

del 2015, que hi va haver-hi una reforma, i hem de veure d’aquesta experiència, hem de veure 

de les experiències que s’estan fent bé al costat de casa, no cal anar més lluny, hi ha 

experiències molt positives al respecte de consells que funcionen. Ens podríem anar a Brasil 

però també al Figaró, o també al Maresme, és igual, no cal extendre’s amb el tema. Si que cal 

canviar aquesta forma de funcionar. Tenim dos sectorials que funcionen sobretot el de medi 

ambient, però al estar tancat, no pot ser que una sectorial estigui tancada a la ciutadania, una 

sectorial és un grup de treball, i ha de presentar propostes que en teoria haurien d’anar a 

debatre’s en un Consell de la Vila, però no pot ser que una sectorial estigui tancada a la 

participació de 10 o 15 persones que vinguin aquell dia i “oju” que són gent molt preparada –

molts d’ells- i que dieun coses amb molta coherència però penso que tothom hauria de tenir el 

dret de dir la seva. I aquestes sectorials tenen uns diners de lliure disposició. No és just que 10 

o 15 persones decideixin els pocs diners que hi ha a participació ciutadana de Valldoreix. No ho 

veiem bé això, no ho trobem raonable. La brama que em deia que aquí els senyors del govern 

vulguin ventilar-se, jo en comptes d’aigua potser hauria d’haver portat ron de canya i haver 

brindat pel Consell de la Vila, Consell de la Vila bord, visca el Consell de la Vila, però no hi ha la 

intenció, i per això aquesta última “intentona” de demanar si us plau seiem-nos en una taula i 

veiem com podem modificar el reglament perquè sigui obert a tothom, més participatiu, dotar-

lo de continguts, dotar-lo d’un objectiu clar que no és anar en contra del govern ni que sigui un 

debat de la política que es fa aquí a Valldoreix, no, no ha de ser una taula de propostes i les 
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sectorials haurien d’esdevenir consells de treball, com podrien haver-hi altres taules de treball 

com podria encapçalar perfectament en Juanjo sobre memòria històrica, o podríem tenir 

tranquil·lament una altra sobre cultura, o com tot el que s’està fent per exemple  -jo sempre 

parlo de la Floresta perquè he participat molts anys en el consell de barri-, i veig que hi ha 

molts referents i molt propers per treballar al respecte. Llavors els atesos, si teniu la moció a 

mà, parla de modificar alguns capítols –no els llegiré per no aburrir-, però parla de modificar 

alguns capítols concrets que són de canvi obligatori si volem tirar endanvant un nou consell, 

però també del que he dit abans que s’hauria d’agafar el consell de barri de Sant Cugat que és 

una bona eina de treball i fer-lo nostre, no dic copiar-lo, però el podríem fer nostre i hauria de 

ser obert. La ciutadania no pot ser testimoni del que fan 40 consellers sense poder obrir boca o 

el que digui no consti en acta. Això són coses que són impepinables. En els acords –i acabo-, 

els llegiré. Llegeix els acords de la moció presentada.  

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Gràcies senyor President, bona tarda a tothom, jo és 

que tinc una mica la sensació que és el dia de la marmota perquè jo diria que tot això ja ho 

hem parlat diferents vegades. Estan presentant una moció per crear una comissió d’urgència 

per modificar el reglament de participació ciutadana, quan aquesta comissió està convocada des 

del ple del 17 de novembre i que després del mes necessari d’exposició pública, vam tenir la 

primera reunió el 16 de gener i llavors crec que convocar una altra comissió per modificació del 

reglament de participació no li veig el punt. Una altra cosa que m’agradaria puntualitzar, és que 

l’EMD no té cap intenció en els pressupostos participatius de dir quina d’a questes propostes 

voleu? El que vol l’EMD és dir: a partir d’ara s’obra un procés en el que qualsevol ciutadà –com 

vostè ha especificat-, sigui d’una associació, sigui un ciutadà pel seu compte, pugui presentar 

una sèrie de propostes o projectes que l’única cosa que han de fer és adequar-se als diners que 

hi ha perquè si costa més no es podrà fer, i que sigui una cosa de competència nostra, 

evidentment. A partir d’aquí i una vegada una comissió tècnica validi que aquestes propostes 

són factibles i viables, però no una comissió tècnica formada per nosaltres, sinó pels tècnics i 

que diguin que això es pot fer amb 7.000€ i això és competència de l’EMD. És a dir garantia 

100% perquè a més a més hi haurà una –em sembla que ja els ho vaig donar si no ho recordo 

malament-, però hi haurà un grup que serà el que garantirà que això sigui viable i que no hi 

hagi cap mena d’influència o el que sigui, sinó que serà creat per la ciutadania, representant de 

les entitats, o representants de la ciutadania de Valldoreix asseguraran que no hi hagi cap cosa, 

i que per tant les propostes no vindran de l’EMD, vindran de la ciutadania de Valldoreix, que 

tindrà tot el dret de presentar-les i si aquestes propostes són viables, en el sentit que es puguin 

fer amb aquells diners i que siguin competència nostra, es posaran totes a l’abast dels 

ciutadans que votaran quines són les que es poden fer. Per tant no estem dient nosaltres, 



 

 
 

22 

que vols que fem això, això o això. Nosaltres no proposem res, proposarà la ciutadania. El 

Consell de la Vila està suspès entre d’altres coses, perquè estem al mig d’un procés de 

modificació del reglament de participació ciutadana i que no cal convocar una altra reunió de la 

comissió d’urgència perquè ja hi és aquesta comissió. Per tant el que hem de fer és seguir 

treballant com estàvem i evidentment no podem votar a favor d’aquesta proposta ni d’aquesta 

moció.  

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies senyora Degollada, si em permet està 

condemnant ja dictant sentència de que el Consell de la Vila no té cap futur. La comissió que en 

teoria està convocada, està convocada des del principi de legislatura i les comissions s’han anat 

espaiant en el temps, tant per factors que vostès no poden controlar com és el canvi de vocal, 

però evidentment si que hem sigut testimonis de com s’ha verbalitzat el fet que no interessa 

continuar amb un òrgan com aquest que....evidentment, tenen tota la raó, no porta en lloc, no 

serveix per res en absolut, però clar el problema és que no tenen la valentia política de donar-li 

contingut quan tenen exemples tan propers que funcionen. El que vostè està comentant de la 

ciutadania, em sembla molt bé, em sembla molt bé que la ciutadania pugui aportar, 

evidentment, la gent sempre té i pot venir a l’audiència pública i dir a mi m’agradaira fer això, i 

ho pot defensar, però davant de qui ho defensa? Davant d’una comissió tècnica? No, això ho ha 

de defensar davant de la mateixa ciutadania, representada dins d’un òrgan de participació 

ciutadana, ni uns tècnics determinats, ni amb el mateix govern, ens estem equivocant. Estem 

anant enrere com els crancs, per no afrontar un repte que em penso els està fent por, ho 

sento, és el meu parer.  

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. Sí, a mi també em dona la 

sensació que és el dia de la marmota, però com diu el senyor Margineda des del principi de la 

legislatura. La veritat és que aquestes reunions han tingut efecte, i hem sigut els 4 de l’oposició 

barallant-nos per mantenir el Consell de la Vila, encara que si que amb una perspectiva 

diferent, i vostès des del govern dient que no, que no volen i punto. És així, i això ho vaig veure 

des d’un principi i tampoc és qüestió de tenir moltes llums per veure quina era el camí a seguir. 

Jo estic d’acord amb el que diu el senyor Margineda i sempre he defensat el Consell de la Vila, 

potser no com l’entenem ara, que està molt restringit i que a més a vegades he vist coses que 

a mi no m’agraden personalment, però si que és veritat obrir-lo. Obrir-lo perquè està molt bé 

que l’equip de govern tingui accions del govern, per això està i per això l’han votat, però també 

és veritat que els mateixos ciutadans tenen que discutir amb els mateixos ciutadans per poder 

arribar a alguna conclusió i poder aportar al govern unes altres maneres de fer les coses. 
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Penso que intentar “carregar-se” –i perdoneu l’expressió-, un òrgan com el Consell de la Vila 

quan crec que des de totes les administracions s’hauria de potenciar l’existència d’un òrgan com 

aquest, penso que és un error, pels veïns i per vostès. Gràcies. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Gràcies senyor President. Jo estic d’acord amb el que s’ha dit i 

de fet si la senyora Elena considera que no és així, i com alguna vegada ens ha dit feu-me 

propostes, no és veritat que ens volguem carregar el Consell de la Vila, doncs tornem a 

convocar aquelles sessions que anaven en la línia de fer això i trobem la manera, perquè tots 

estem d’acord en que el volem més obert el Consell de la Vila, doncs busquem on són els 

conflictes o els problemes i de quina manera els solucionem. No li donem més voltes. Jo si 

votaré a favor de la moció de CUP-PC perquè precisament va en la línia d’intentar que li donem 

aquestes dues voltes.  

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Simplement dir que en efecte, li agraeixo la participació 

del senyor Climent, perquè en efecte des del principi, tinc la sensació que nosaltres diem coses i 

no se’ns escolta. Nosaltres el que hem dit és que estem intentant modificar el reglament de 

participació ciutadana, és veritat que nosaltres tenim unes idees i que vostès en tenen unes 

altres, i moltes coincidim. Des del primer moment, a dia 16 de gener quan vam tenir –i només 

puntualitzar- i el principi de legislatura és veritat, però que jo estic parlant d’una comissió que 

està convocada el 17 de novembre de l’any passat, per tant no vull parlar de l’inici de 

legislatura sinó que estic parlant de la que ja està convocada, que ja s’ha fet una reunió i que 

evidentment crec que és hora de fer-ne una altra, i que a la última vam quedar dient que hi ha 

un tema que hem d’estudiar com es pot fer perquè hi ha coses que per llei es poden fer i 

d’altres que no. Hi ha un tema també de nomenclatura, perquè potser estem en la mateixa línia 

i volem el mateix només que li diem de diferent manera. Crec que com ha dit el senyor Climent 

el que hem de fer és tornar-nos a reunir, seguim treballant en el reglament de participació 

ciutadana i evidentment ho sento, no hauríem de convocar una nova comisissió, perquè ja la 

tenim i el que hem de fer és seguir treballant en la que ja tenim. Gràcies. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: No sé si ho recordarà, vostè potser no ho sap senyora 

Degollada, el senyor Margineda si que ho sap, que vam estar treballant amb el senyor Xavier 

Gavaldà, que ens enviaven propostes sobre el canvi, jo crec que hauríem de començar altra cop 

a recollir aquelles propostes i continuar. Si que és veritat que s’han convocat reunions però jo 

no he rebut cap proposta de canvi de res. També és veritat que jo no n’he fet, però 
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penso que ha de sortir des del govern el fet de plantejar-nos les propostes. Ja hi havia unes 

propostes allà, no sé si les ha llegit, i a partir d’aquell treball que ja està fet, penso que seria 

intel·ligent tornar a recollir-lo i partir d’allà. Gràcies. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Si, el que passa és que tot això no va per res renyit en el fet 

que d’alguna manera té alterat a les associacions i als membres del Consell de la Vila, en que 

els haguem deixat de convocar. És a dir que nosaltres decidim i seguim treballant amb la 

intenció de modificar-ho per millorar-ho i no implica que haguem decidit que de cop ja no se’ls 

convoca més perquè hi ha una part del reglament que diu una cosa però també diu l’altra, 

llavors si no n’estem fent una....m’entens? Podiem prorrogar i a partir d’aquí seguir fent. Tenir 

el Consell de la Vila suspès el que està fent és que no existeix i que quan arribem a una altra 

conclusió ja ho veurem, però de moment no existeix, i aquest és el gran greuge que estem 

provocant a les diferents associacions que en formen part, i tota aquella gent que hi forma part 

a títol individual, i que tots sabem que pot funcionar d’una manera o d’una altra, però el que no 

podem fer és deixar-los de banda.  

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: No anava a dir res més però vull dir, no comencem, 

abans el Noël ja ha comentat el mateix, cony! Ho tenen des de fa molts dies, hi ha temps 

d’esmena, es pot treure un o l’altre, però es pot arribar a acords i parlar del tema.  

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 4 (Ciutadans, CUP-PC, ERC-MES) 

Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 

Abstencions: 0  

 

No s’aprova la moció. 

 

E) MOCIÓ DE LA CUP-PC PER A LA RENOVACIÓ I AMPLIACIÓ D’UNA XARXA DE 

CARTELLERES PER A LA DIFUSIÓ I INFORMACIÓ DE LES  ACTIVITATS D’ENTITATS I 

ASSOCIACIONS DE VALLDOREIX I TAMBÉ PER A L’INFORMACIÓ DE BANS I  
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INFORMACIÓ LOCAL MUNICIPAL. 

 

Atès que Valldoreix disposa hores d’ara de només tres cartelleres en bastant mal estat. 

 

Atès que aquestes cartelleres són emprades sovint per informació comercial o banal. 

 

Atès que ens cal un espai de difusió a nivell de carrer on les entitats, associacions puguin fer 

ressò dels actes que organitzen o de la informació que generin. 

 

Atès que el govern ha de tenir un canal a peu de carrer per a poder informar de llurs 

actuacions, avisos o campanyes.  

 

Atès que reconeixem el dret a la informació, com un dret pel qual ha de vetllar l'EMD de 

Valldoreix i que per a garantir-lo cal fer servir diferents mitjans per a diferents col·lectius. 

 

Atès que la difusió de les activitats i de la imatge de les entitats és un element clau a l’hora de 

garantir el seu futur creixement. 

 

Atès que seria convenient que cada barri de Valldoreix disposes d’almenys dues cartelleres en 

els punts de major centralitat o presència veïnal. 

 

Per tot això, es proposa al  Ple de la Junta de Veïns de l’EMD l’adopció del següent 

acord: 

 

PRIMER. Convocar una Comissió Informativa extraordinària de Presidència, Govern, 

Secretària, Oposició, Serveis Urbans, Comunicació, per decidir, entre tots les ubicacions més 

adients per instal·lar les cartelleres. Els membres de la Comissió Informativa avaluaran la 

dotació pressupostària que caldrà fer, en funció del nombre de cartelleres que es decideixi 

instal·lar, i, si s’escau, les modificacions de la normativa municipal que correspondrà realitzar 

per ubicar cartelleres a Valldoreix amb les necessàries restriccions pel que fa a publicitaris. 

 

SEGON. Traslladar aquests acords a les entitats, Consell de la Vila, i associacions de la ciutat. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Llegeix la moció presentada. Aquesta moció és 
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tan simple com el que acabo de llegir ara mateix. Evidentment pensant també amb totes 

aquestes associacions, entitats i grups que es poden constituir en associació, que per mi no 

entenc que hagi d’estar constituïda però el reglament d’aquí també ho condiciona, hauríem de 

tenir molts més espais per fer difusió de les seves activitats o actes o fins i tot idearis o 

qualsevol posicionament que puguin tenir en qualsevol moment. Ara mateix tenim tres 

cartelleres aquí a Valldoreix, la de l’estació, Ramon Escayola cantonada passeig del Nard, i la 

tercera –ara tinc un lapsus i no la recordo- això sí, a Can Cadena –gràcies Quim-. Les tres estan 

molt deteriorades i entenen que tal com vam dir a la Junta de Portaveus, i vam coincidir en 

aquell moment, que calien un parell o tres de cartelleres més, per barris de Valldoreix. Per 

exemple a les zones de màxima centralitat doncs que en tinguin un parell, i dispersades per tot 

l’àmbit de la nostre geografia. Simplement és això. Moltes gràcies. 

 

 

SR. BERNAT GISBERT RIBA: Bé senyor Margineda, jo em pensava que –no li he comentat 

abans perquè no hem tingut temps, però pensava que realment la retirarien aquesta moció 

perquè acabem d’aprovar una moció institucional per assolir una finestra única administrativa a 

Valldoreix, amb la intenció de dotar de continguts digitals. Aleshores la veritat és que no 

entenem gaire el sentit d’aquesta petició, primer perquè els tres que hi ha ara, -que els 

seguirem mantenint això no hi ha cap problema-, no tenen cap ús com tu, com heu pogut 

veure encara surt la senyora Casta, del 2015, surt encara a l’estació. Demostra que molt, molt 

operatiu tampoc és. Ja em sembla –i el Juanjo em corregirà-, hi ha 14 barris a Valldoreix, si, 14 

o 15, i si esteu dient que n’hauriem de fer un parell per barri, ja poden multiplicar. A part que 

és una despesa que no és necessària i per tant nosaltres votarem en contra.  

 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Em sorprèn, perquè a la Junta de Portaveus això no 

va sortir, i es va donar a entendre el contrari. Entenc que la informació no hauria de ser només 

per les entitats, sinó també la informació que vostès generen, entenc que per exemple 

s’haurien d’aprofitar pel que vostès a part de tot els mas media digital que els doni la gana, 

doncs puguin penjar el cartellet de torn, dient que aquest cap de setmana hi haurà una festa 

que vindran 40 mil mossos d’esquadra i un hhelicòpter, que la gent no s’espanti que no passa 

res. Dir coses com que la sectorial de medi ambient ha fet una bona tasca i que ha fet un tríptic 

informatiu sobre el que està desenvolupant sobre les bones mesures d’entendre el medi 

ambient i reciclar, etc, etc. Es podria fer servir per a que els de Mou-te puguin penjar el que els 

vingui de gust, o els de Gent x Valldoreix, o vostè mateix penjar el PAM, o naltros mateixos 

convocar una reunió o una assemblea o els de la JERQUI, o qualsevol persona. Entenc que si 

no es fan servir és pel seu lamentable estat de  conservació i entenc que també perquè es 
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permet i no es persegueix el fet de que es pengi publicitat. El més lògic com es fa arreu, a Sant 

Cugat per exemple, arreu no, perquè hi ha llocs que es permet penjar de tot, però si veus una 

publicitat allí, agafes el número i li dius: senyor la propera vegada que el vegi aquí, li posaré 

una multa i ja està. Val, vostès creuen que no tenen ús, doncs aquí es queda la meva moció.  

 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Senyor President, jo no anava a dir res perquè jo 

realment creia que la votarien tots els grups polítics, perquè és el que es va dir a la Junta de 

Portaveus. I és la impressió que jo vaig tenir i no tinc perquè defensar-la, però jo vaig 

interpretar això. Jo trobo que es podria fer un bon ús, ara és veritat és cert que ara estan una 

mica “manga por hombro” però crec que si estiguessin adaptades, correctes i un control, penso 

que quantitat de gent pot penjar les seves coses. Com diu ell, no publicitat, però si la resta de 

les coses. No entenc el perquè no, gràcies. 

 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Poca cosa puc afegir a part d’haver-me quedat igual 

d’esparvertats que els meus companys. Que jo tingui una comunicació digital en cap cas m’evita 

l’obligació de tenir una comunicació no digital, això per començar. Entenc que hi ha certes 

coses que estem obligats com a EMD i segur que no deixareu de fer, això no en tinc cap dubte. 

I el que estàvem proposant els companys de CUP-PC, és de dignificar una mica més les que ja 

tenim i fer-ne alguna altra precisament perquè la gent entengui que a Valldoreix té diferents 

llocs on anar a buscar la informació. De la mateixa manera que en l’altra moció –que han fet 

institucional- acceptem la proposta de Ciutadan’s perquè a tots ens sembla que és correctíssim 

que hi podrà haver-hi gent que no sap com funciona entrar a fer segons quina història a través 

d’internet, i a la força li haurem d’oferir alternativa i al mateix temps ensenyar-li com pot 

funcionar però li haurem d’oferir l’alternativa que no serà digital, doncs evidentment hi ha molta 

gent que la comunicació digital no la fa servir. Per sort cada cop són menys però segueixen 

sent nombrosos, amb lo qual deixar tota aquesta gent de banda no és se’m fa contrari als meus 

ideals, sinó que se’m fa una mala idea. Se’m fa un error del govern que no faci això. Com que 

no són molt donats a canviar d’opinió en el ple, jo el que els demanaria és que més endavant, 

si poguessin, presentessin alguna proposta o decidissin informar a la gent per una altra via, i el 

tema aquest dels panells és una molt bona manera de fer-ho.  

 

 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyor Climent. Només afegir que estic 

totalment d’acord amb que no només ha de ser la comunicació digital, doncs perquè hi ha gent 

que no té mitjans o coneixements o no ho utilitza. Però jo els posaré un exemple que 
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una vegada es van fer 53 comunicats, per un tipus d’obra que afectava un barri, es va fer una 

bustiada a aquestes 53 busties, i a la reunió van aparèixer 2 persones. Quan resulta que eren 

implicats directament en això. Resulta que trobant una carta a la bústia on se t’està notificant 

que es fan unes obres que afecten el teu carrer, resulta que de 53 apareixen 2, doncs vegi el 

cas que poden fer...ho tenim constatat també amb altres temes com el Info, de coses que la 

gent no se n’entera. Fer la despesa de posar una sèrie de cartells que resulta que al final 

acabarà posant tothom lo que li doni la gana, posarant pintats, grafitis, etc. generarà una sèrie 

d’inconvenients més que avantatges, per això creiem que no s’ha de fer. De totes maneres 

accepto el que vostè diu de replantejar-nos-ho. Si vol retiri la moció, ho replantegem o 

busquem la manera més idònia, però el fet de posar panells d’aquesta manera, ho hem valorat i 

hem vist que porta més inconvenient que no avantatges, des del nostre punt de vista 

evidentment. Vostès decideixen, tiren endavant la moció o la consensuem.  

 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: No President, facin vostès el que creguin convenient 

en un futur. I “endavant les hachas”. Tot comentar que quan Fecsa Endesa té els pebrots de 

fotre els seus cartells dient que tallaran la llum en un sector i en posen un cada 100 metres, 

tots correm a veure el cartell a veure que hi posa, si ens tallaran el llum, i tots estem pendent 

d’apagar neveres o rentadores i aquestes coses. Depèn del tipus d’informació pots ser la més 

vista o menys vista però si que es mira les coses que hi ha als cartells. Quan tu passes pel 

davant d’un panell se t’en va la vista, si el missatge que hi ha t’és atractiu doncs evidentment 

ho mires, sinó no, però baja això ja no és rellevant. 

 

 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Ja li explicat el què de les bustiades, i deixat en 

bústia i per temes directament implicats. De totes maneres els cartells que penja Endesa, els 

postes són d’ells, així que poden fer-ho. Era una anècdota. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 

Vots a favor: 4 (Ciutadans, CUP-PC, ERC-MES) 

Vots en contra: 5 (CiU-Actuem) 

Abstencions: 0  
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No s’aprova la moció. 

 

 

Previàment declarada d’urgència per 7 vots a favor 5 del grup de CiU, 1 del grup 

d’ERC i 1 del grup de C’s i 2 abstencions del grup de CUP-PC es debat la següent 

moció: 

 

F) MOCIÓ PER DECLARAR VALLDOREIX VILA AMIGA DELS CIRCS SENSE 

ANIMALS. 

 

En data 24 de gener de 2013, es va aprovar pel Ple de l’EMD de Valldoreix la moció 

institucional per a Declarar Valldoreix Vila Lliure de Circs amb Animals.  

La qual acordava, entre d’altres, el següent: 

 

“SEGON.- DECLARAR que aquesta EMD és contrària a l’exhibició d’animals salvatges en 

circs que es trobin de manera permanent o temporal dins el nostre àmbit territorial, amb 

independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d’aquests 

animals.  

TERCER.- NO PERMETRE la instal·lació a Valldoreix de circs amb animals salvatges, 

encara que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat 

ciutadana de possibles escapades. “ 

 

A Catalunya, la Llei 22/2015, del 29 de juliol, de modificació de l'article 6 del text refós 

de la Llei de protecció dels animals, prohibeix expressament els espectacles de circ amb 

animals que pertanyen a la fauna salvatge, prenent com a antecedents els més de 100 

municipis que ja havien aprovat mocions en aquest sentit. La Llei catalana també estén 

el seu àmbit d’aplicació als animals que no pertanyen a la fauna salvatge i  en relació als 

altres animals utilitzats als circs, la disposició final primera de la llei 22/2015, ordena al 

Govern a crear l'Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs, que tindrà 

representants dels àmbits científic i acadèmic de l’etologia, la veterinària i la zoologia, els 

col·legis professionals d’advocats i de veterinaris, els circs i les entitats de protecció dels 

animals.  

Els dies 8 i 22 d'octubre de 2014, van tenir lloc al Parlament de Catalunya, les 

compareixences dels experts en contra i a favor de la proposició de llei, respectivament. 

Durant aquest tràmit parlamentari, tots els compareixents van coincidir des del punt de 

vista legal i científic que no es podia discriminar de la prohibició als animals que no 
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pertanyen a la fauna salvatge. Així, després d'escoltar la part científica, va ser notori que 

si la natura no va excloure als animals domèstics del sofriment, tampoc podien els 

humans excloure'ls de la protecció legal.  

Amb caràcter previ a l'aprovació de la proposició de Llei per modificar l’article 6 del text 

refós de la llei de protecció dels animals, el Consell de Garanties Estatutàries de 

Catalunya va emetre per unanimitat el Dictamen 11/2015 sobre la proposició de llei, 

segons el qual la iniciativa legal "respon a una finalitat legítima com és la protecció dels 

animals", “alhora que també s’orienta a transmetre a la ciutadania i especialment als 

infants un missatge educatiu basat en el valor del respecte envers els éssers vius”.  

Així, l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en circs encara no s’ha creat, però això no 

ha de ser obstacle per tal que l’EMD de Valldoreix faci complir les seves ordenances.  

La Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu no 1 de Còrdova, de catorze d'octubre 

de 2016, declara no ser conforme a Dret i anul·la la resolució de l'Ajuntament de Priego 

de Còrdova de 7 d'octubre de 2015, per la qual es va denegar la sol·licitud d'autorització 

per a la instal·lació del Circ anomenat "Continental". S'ha tingut coneixement d'aquesta 

Sentència a través dels mitjans de comunicació el dia 20 de març de 2017. Cal recordar 

que l'exercici de les competències sobre protecció dels animals i espectacles públics 

confereixen a la Comunitat Autònoma la capacitat plena per prohibir per llei els 

espectacles circenses en què s'utilitzen animals, però els consistoris municipals també 

poden impedir o suspendre tals espectacles, així com denegar la llicència per a la seva 

celebració, sempre que l'ús dels animals incorri en algun dels supòsits prohibits per la 

legislació autonòmica en matèria de protecció dels animals o espectacles públics. Un cop 

llegida la sentència, es conclou pels lletrats que la decisió dictada en la Sentència 

esmentada en contra de l'Ajuntament de Priego Còrdova, obeeix a qüestions de forma 

processal, i no a qüestions de fons, en què la normativa és clara al respecte. 

Tot i que els espectacles de circ no mostren unes conductes violentes explícites a la vista 

dels espectadors, els actes que els animals són forçats a fer són antinaturals i per 

obligar-los a comportar-se d'aquesta forma totalment contrària a la seva naturalesa, són 

sotmesos a mètodes d'ensinistrament basats en moltes ocasions en el càstig físic, la 

privació d'aliment i aigua i/o l'aïllament de la resta dels seus congèneres.  

 

A Catalunya encara es celebren circs amb animals que no pertanyen a la fauna salvatge. 

Al Festival Internacional del Circ celebrat el mes passat a Figueres van actuar gats i 

gossos.  
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Així doncs, sent que: 

 

Actualment i des de fa anys, estem presenciant una creixent sensibilització de la societat 

sobre la necessitat de protegir i respectar els animals i evitar el seu patiment innecessari. 

Aquest creixent interès ha de reflectir-se en els progressos per adaptar-se a aquests 

canvis, que si bé vénen impulsats per principis ètics i morals de no infligir patiment als 

animals, proporcionen paral·lelament beneficis en el benestar humà i en la col·lectivitat. 

 

Els animals, com a éssers que senten i amb uns drets naturals a viure d'acord amb les 

seves característiques biològiques i necessitats etològiques que impedeixen la seva 

utilització per a finalitats recreatives i de diversió pels humans, han de ser defensats pel 

conjunt de la societat i especialment per les institucions. 

 

És voluntat de la societat en general fomentar els valors de respecte a la natura i als 

éssers vius, la cura del medi ambient en totes les seves formes i l'educació basada en el 

respecte i la convivència responsable amb els animals.  

 

Per tot l’exposat,  

 

El Grup Municipal CiU-Actuem, proposa al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix 

l’adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER.- Manifestar el compromís de l’EMD de Valldoreix amb els principis ètics, socials i 

mediambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals.  

 

SEGON.- Ampliar la moció aprovada en data 24 de gener de 2013 per a declarar Valldoreix vila 

lliure de circs amb animals, incloent que aquesta EMD es contrària a l’exhibició de qualsevol 

tipus d’animal, tant salvatge com domèstic, en circs que es trobin de manera permanent o 

temporal dins el nostre àmbit territorial.  

 

TERCER.- Adaptar les ordenances municipals per tal de no permetre la instal·lació ni exhibició 

a la vila de Valldoreix d’espectacles de circ amb qualsevol tipus d’animal, ja sigui domèstic o 

salvatge.  

 

QUART.- Instar al Parlament de Catalunya a crear l’Observatori d’avaluació de l’ús d’animals en 

circs i que tinguin en consideració aquesta moció i els documents que s’esmenten.  
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CINQUÈ.- Notificar aquest acord a la comissió de Territori i Sostenibilitat, a INTERCIDS, 

operadores jurídicos por los animals, a la Fundació Franz Weber i a totes les entitats que 

programen espectacles de circ i a qui es consideri adient.  

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÒ LÒPEZ: És una moció per acabar de completar una moció que va 

ser institucional i que es va aprovar el 24 de gener de 2013 que parlava en ple, decara 

Valldoreix via lliure de circ amb animals. Aquella moció en aquell moment només es referia als 

animals no domèstics, és a dir salvatges. Aquesta moció l’hem entrat per urgència perquè ahir 

vam parlar amb Franz Weber, que és una cúpula molt important animalista que hi ha aquí a 

Catalunya, que nosaltres hem sigut referents també amb ella, sobre una sentència del Jutjat 

Contenciós Administratiu de Córdoba, de 14 d’octubre de 2016. Llegeix la moció presentada. 

 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo he votat a favor de la urgència perquè bàsicament entenc 

que és una moció interessant i que la volem votar però jo no crec  que sigui urgent. Perquè si 

des del 2013 quants circs han estat posats en el terme de Valldoreix. És a dir, de la mateixa 

manera que entenc que fer Valldoreix lliure de petards és una mica estrany perquè la gent 

seguirà tirant petards, doncs aquesta moció, és una moció que va en la línia d’expressar al món 

que donem aquesta solidaritat i que estem perquè això no es doni, i per tant tindrà el meu 

suport. 

 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÒ LÒPEZ: Bé, res més a dir, si la fem tots plegats, encantat de la 

vida. Pel que ha dit vostè senyor Noël, doncs li faré cinc cèntims en un altre moment. Gràcies 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, Ciutadans, CUP-PC, ERC-MES) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0  
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S’aprova per unanimitat. 

 

 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ , DES DEL DIA 1 DE GENER 

DE 2017 FINS EL DIA 28 DE FEBRER DE 2018. 

 

Atès que segons l’article 25 de les bases del pressupost any 2017, s’estableix que es donarà 

compte al Ple dels Decrets que facin referència a contractació. 

 

Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets referents a contractació des del 

dia 1 de gener de 2017 fins al dia 28 de febrer de 2017: 

 

- Decret núm 12/2017, de data 13 de gener de 2017, de declarar prorrogat de forma tàcita el 

contracte de consultoria i assistència per a la tramitació de documentació contractual i relativa a 

la gestió de l’àrea laboral de l’EMD de Valldoreix adjudicat a l’empresa ASEPYME BCN, SAP pel 

període d’un any corresponent de l’1 d’agost de 2016 a l’1 d’agost de 2017, pel preu de 5.500 

euros anuals més IVA; i prorrogar el mateix contracte pel termini d’un any des de l’1 d’agost del 

2017 fins a l’1 d’agost del 2018, pel preu de 5.500 euros anuals més IVA. 

 

- Decret núm 21/2017, de data 19 de gener de 2017, d’adjudicació del contracte menor del 

servei de correu postal i notificacions a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL CORREOS Y 

TELEGRAFOS, S.A pel termini d’un any des del 1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 

2017, essent el valor estimat del contracte de 5.500 euros anuals. 

 

- Decret núm 35/2017, de data 24 de gener de 2017, d’aprovació de l’expedient de contractació 

pel procediment obert del contracte de servei de lloguer d’equips, assessorament i assistència 

tècnica en al sonorització i il.luminació de les activitats de cultura i joventut, i aprovació dels 

plecs de condicions. 

 

- Decret núm 84/2017, de data 7 de febrer de 2017, d’aprovació de la contractació del servei de 

recollida d’animals morts i aprovació dels plecs de condicions. 

 

-Decret núm 86/2017, de data 8 de febrer de 2017, d’aprovació de l’adquisició d’una màquina 

d’escombrar, a l’empresa AEBI SCMIDT IBERICA, S.A pel preu de 142.114’50 euros IVA inclòs, i 

uns accessoris de 18.002’38 euros IVA inclòs, pel sistema d’adquisició centralitzada del Consorci 

Català pel desenvolupament Local/ Associació Catalana de Municipis. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte dels decrets de contractació. 

 

 

4.- DONAR COMPTE DE L’EXECUCIÓ DEL QUART TRIMESTRE DEL PRESSUPOST ANY 

2016. 

 

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 2016, es dóna informació al Ple de l’execució del quart trimestre 

del pressupost de l’any 2016. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte de l’execució del quart trimestre del 

pressupost de l’any 2016. 

 

 

5.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE ELS COMPLIMENTS DE PAGAMENT DEL 

QUART TRIMESTRE ANY 2016. 

 

Vist 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 quart 

trimestre any 2016. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte de l’informe sobre el compliment dels 

terminis previstos per aquesta llei pel pagament de les obligacions de l’EMD. La mitjana de 

pagament en aquest moment a l’EMD és de uns 8,91 dies, per la qual cosa estem dins dels 

estàndars que ha de ser.  

 

 

6.- DONAR COMPTE DE LES DADES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT 

PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL QUART TRIMESTRE ANY 2016, REMESES 

AL MINISTERI D’HISENDA. 

 

Es dóna compte al Ple de les dades d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera del quart trimestre de l’any 2016, remeses al Ministeri d’Hisenda. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte que també s’ha fet entrega de les dades 

d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del quart trimestre 

que s’han remès al Ministeri d’Hisenda. 

 

 

7.- DONAR COMPTE DEL DECRET NÚM 116/2017 DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD, DE 

DATA 24 DE FEBRER DE 2017, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 

ANY 2016. 

 

Es dóna compte al Ple del Decret de Presidència núm. 116/2017, de data  24 de febrer de 

2017, d’aprovació de la liquidació dels pressupost any 2016, que es transcriu a continuació: 

 

“Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Valldoreix corresponent a l'exercici pressupostari 2016, realitzada per la Intervenció de Fons 

segons els preceptes continguts  als articles 183 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes locals, i els articles 89 i següents del Real Decret 500 

/1990, de 20 d'abril, així com de l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, pel qual 
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s’aprova la Instrucció del model simplificat de Comptabilitat Local. 

Atès l’informe d’intervenció sobre el compliment dels requeriments de la Llei 2/2012 d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. 

 

De conformitat amb el que disposen els esmentats articles, RESOLC: 

 

PRIMER.- Aprovar la Liquidació del  pressupost de la pròpia Entitat Municipal Descentralitzada 

de Valldoreix, corresponent a l'exercici de 2016, de conformitat amb les magnituds següents: 

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

COMPONENTS  IMPORTS ANY 

ACTUAL 

IMPORTS  ANYS 

ANTERIOR

S  

1. (+) Fons líquids 4.194.684,21 
4.194.684,

21 
 

4.649.118,

12 

2. (+) Drets pendents de 

cobrament 

     -(+) del Pressupost corrent 

     -(+) de Pressupostos 

tancats 

     -(+) d’operacions no 

pressupostàries 

     -( -) cobraments realitzadats 

pendent d’aplicació definitiva   

 1.278.117,

77 

 1.036.207,

43 

        

613.999,48 

 348.059,30  

        

647.505,28 

       

669.165,92  

 

    16.613,01    18.982,21  

 1.715.116,

20 

 1.900.812,

55 

3. (-) Obligacions pendents de 

pagament 

  787.469,22  1.041.948,

63 

 

     -(+) del Pressupost corrent          

61.913,68 

           

62.164,31 

 

     -(+) de Pressupostos 

tancats 

  865.773,30           

796.699,61 

 

     -(+) d’operacions no 

pressupostàries 
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 DRETS 

RECONEG

UTS NETS 

OBLIGACIONS 

RECONEGUDE

S NETES 

AJUST 

RESULTA

T  

PRESSUPOS

TARI  

 

a) Operacions Corrents 

b) Altres operacions no financeres 

      1. Total operacions no financers 

(a+b) 

2. Actius Financers 

3. Passius Financers 

Total operacions financeres  

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 

L’EXERCICI 

4. Crèdits gastats finançats amb 

romanent de      tresoreria per a 

despeses generals 

9.833.945,0

2 

7.631.885,86  2.202.059,16 

   

178.734,21  

1.560.471,77  -

1.381.737,56 

    

10.012.679,23 

            

5.261,56 

      9.192.357,63 

            5.053,32 

        719.536,67 

    820.321,60 

         208,24 

  -719.536,67              

      

5.261,56 

         724.589,99    -719.328,43 

    

10.017.940,79 

       9.916.947,62  
   100.993,17 

 
 

    

1.297.752,7

8          

 

     -(-)  pagaments realitzats 

pendents d’aplicació definitiva 

    

I. Romanent de Tresoreria 

Toatal (1+2-3) 

 3.757.685.

78 

      

3.784.513,00 

II. Saldo de dubtós cobrament       

495.321,13 

     

359.547,40 

 III. Excés de finançament 

afectat 

    

IV. Romanent de Tresoreria per 

a Despeses Generals (I-II-III)   

 3.262.364,

65 

      

3.424.965,60 
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5. Desviacions de finançament 

negatives de l’exercici 

6.Desviacions de finançament 

positives de l’exercici. 

 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

AJUSTAT  

   

 

 

 

 

 

1.398.745,95 

 

 

SEGON.-  Quedar assabentats de l´informe de la secretària-interventora d´avaluació del 

compliment dels objectius de la llei orgánica 2/2012. 

 

TERCER.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera sessió 

que se celebri. 

 

QUART.- Traslladar la present resolució a la Direcció General de l'Administració de la 

Generalitat de Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques de 

la delegació d'Hisenda a Barcelona.” 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Dóna compte al Ple del Decret de Presidència 

d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’EMD de Valldoreix de l’exercici pressupostari de 

2016. Bàsicament es tractava de veure que en efecte el romanent de tresoreria és considerable, 

l’any actual de cara a l’any passat és una mica més baix perquè el resultat pressupostari és de 

1.398.745,95€, després d’ajustar tota una sèrie de paràmetres dels quals tenen en el següent 

punt.  

 

 

 

8- DONAR COMPTE DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES 

EXECUTADES DURANT L’ANY 2016, I QUE ES FACI PÚBLIC EN EL PORTAL WEB. 
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Donar compte del següent informe, de data  24 de febrer de 2017,  de la secretària-

interventora sobre les inversions financerament sostenibles executades durant l’any 2016, i 

donar-ne publicitat al portal web: 

 

“L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix ha executat durant l’any 2016 les següents 

inversions financerament sostenibles, les quals no computaran per la regla de la despesa: 

 

Partida   Projecte     Import 

 

Inversions que provenen de contractacions de l’any 2015 

 

08.161.610  Projectes dels col.lectors de Can Badal i Nonell    21.695’23€ 

14.933.622  Inversions Can Monmany       11.298’47€ 

 

Inversions que provenen de contractacions de l’any 2016 

  

07.133.600  Expropiació  terreny per aparcament a Can Cadena  374.385’31€ 

07.1532.690  Projecte Plaça Maria Sabater        1.754’50€ 

07.1532.689  Millora de l’accessibilitat zona escolar i esportiva        195,588’06€ 

 

Total inversió financerament sostenible       604.721,57  

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Durant l’any 2016 s’han exectuat les següents partides 

d’inversions financerament sostenibles. N’hi ha dos que provenen de contractacions de l’any 

2015, que són els projectes dels col.lectors de Can Badal i Nonell i les inversions Can Monmany 

que sumen la quantitat aproximada de 32.500€ i després tenim les inversions que encara 

provenen de contractacions de l’any 2016, que són l’Expropiació  terreny per aparcament a Can 

Cadena, el projecte Plaça Maria Sabater  i la millora de l’accessibilitat zona escolar i esportiva. El 

total inversió financerament sostenible és de 604.721,57€. 
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9.- INFORMAR AL PLE SOBRE ELS DRETS DE DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ, 

SEGONS L’ARTICLE 193 BIS DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE LES HISENDES LOCALS. 

 

Atès que la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 

Local,  ha modificat la llei reguladora de les Hisendes Locals, incorporant un nou article 193 bis 

que estableix que les Entitats Locals hauran d’informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions 

Públiques i al seu Ple, del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de difícil o 

impossible recaptació amb un límits mínims que estableix l’esmentat article. 

 

S’INFORMA al Ple de la Junta de Veïns que els mínims establerts com a drets de difícil o 

impossible recaptació segons l’article 193 bis són els següents: 

 

 

CRITERIS PERCENTATGES SALDOS DUBTÓS COBRAMENT 

Imports 

Percentatge mínim del 

MINHAP 

Saldo dubtós 

cobrament  
ANY 

613.164,70 0% 0,00 2016 

148.603,87 25% 37.150,96 2015 

115.802,03 25% 28.950,51 2014 

17.636,04 50% 8.818,02 2013 

83.371,34 75% 62.528,51 2012 

67.273,02 75% 50.454’77 2011 

201.794,04 100% 201.794,04 

2010-

2000 

 

Total dubtós cobrament 

fórmula MINHAP  389.696,81  

 

 

INFORMAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Quan hi ha uns deutes a l’EMD s’apliquen una sèrie 
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de termes comptables, pels quals quan més temps fa que estan els deutes, s’entén que és més 

difícil cobrar-los, pel motiu que sigui, i per tant s’aplica un barem, que suposo que teniu, 

tampoc voldria estendre’m excessivament, si és dels anys 2014, 2015, s’aplica un 25% i es 

considera que el 25% d’aquest del 2011 serà el 75%, i es considera comptablement –no estic 

dient que nosaltres renunciem a cobrar-lo-, es considera que és molt complicat cobrar res del 

que es deu anterior al 2010. Per tant això suma 389.696,81€.  

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Una pregunta per curiositat perquè l’atre dia a la Junta 

de Portaveus ho vaig preguntar, però suposo que va ser molt baixet i estava vostè amb unes 

altres coses. Quines són les actuacions que fa l’adrministració aquesta –les de Barcelona ja sé 

com ho fa-, per cobrar aquestes deutes de difícil cobrament? 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Depèn de quins deutes siguin perquè n’hi ha molts que 

es cobren a través de la OAGT. Suposo que la Secretària us podrà informar millor que jo. 

 

 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA-SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: 

Nosaltres tenim la gestió delegada a l’OAGT de la Diputació de Barcelona i tot es recapta per 

allí. Si hi ha alguna cosa que es recapta en voluntària com és l’impost de construcció, des de 

l’EMD, però si es passa a executiva, es passa a l’OAGT, qui és qui fa les mesures més adients. 

En executiva no cobrem res, com la majoria d’ajuntaments. 

 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Per desconeixement perquè no és el meu àmbit, ni 

molt menys, però quan la Diputació recapta, acostumen a arribar fins a última instància i fins i 

tot a embargar. Aquest fet no fa que sigui molt elevada aquesta xifra, entenent que és una 

quantitat molt alta d’impagats? Sabent que la Diputació és bastant eficient al respecte? Gràcies. 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: El que se m’acut ara, des del meu desconeixement, és 

intentar esbrinar si és especialment molt diferent aquí que en un altre lloc, que penso que no, i 

passar-vos la informació.  

 

 

10.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD NÚM 

117/2017 DE DATA 24 DE FEBRER DE 2017, D’APROVACIÓ DE LA 
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MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 2/2017 D’INCORPORACIÓ DEL ROMANENT 

AFECTAT. 

 

Donar compte del Decret de Presidència núm. 117/2017, de data 24 de febrer de 2016, pel qual 

s’aprova la modificació de pressupostària núm. 2/2017, el qual es transcriu a continuació: 

 

“Atès allò establert en les bases d’execució del pressupost de l’EMD de Valldoreix, de 

conformitat amb l’article 177 i següents del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, i els 

articles 34 a 38 del Reial Decret 500/90, les modificacions pressupostàries mitjançant la 

incorporació del romanent de tresoreria afectat i per despeses generals  procediran per 

expedient instruït a l’efecte i els tràmits fonamentals seran el previ informe d’Intervenció i la 

resolució del President de l’EMD en que es justifiqui allò que determinen els articles esmentats. 

 

Vist l’informe d’Intervenció de data 24 de febrer de 2017 i en virtut de tot l’anterior,    

 

RESOLC: 

 

PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm 2/17 del pressupost  2017, 

mitjançant la incorporació de romanent de tresoreria afectats, de conformitat amb l’article 172 i 

següents del text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals. 

 

El pressupost una vegada modificat queda de la següent manera: 

 

PARTIDA DESCRIPCIÓ  IMPORT 

CAPITOL 1  DESPESES DE 

PERSONAL     

02-920-122.00 

Retribucions espècies 

funcionaris 953,93 

02-920-132.00 Retribucions espècies S.Grals. 204,43 

08-1532-132.00 Retribucions espècies Brigada  135,45 

08-1532-150.01 Incentiu rendiment Brigada 240,59 

  TOTAL CAPITOL 1 1.534,40 

      

CAPITOL 2 COMPRA BÉNS 

CORRENTS I SERVEIS      

05-341-226.09 Activitats esportives 738,69 

06-334-212.00 Manteniment nau cultura, Nec,  3.508,76 
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  TOTAL CAPITOL 2 4.247,45 

      

CAPITOL 4 TRANSFERENCIES 

CORRENTS     

06-330-480.00 

Premi concurs cultura i 

educació  1.677,06 

  TOTAL CAPITOL 4 1.677,06 

      

CAPITOL 6 INVERSIONS 

REALS     

07-1532-689.01 

Millora accesibiliat Av.Mas 

Fuster 287.795,51 

07-1532-690.01 Arrenjament camí de la Salut  149.314,00 

07-1532-690.04 Arrenjament terreny pç estació  59.290,00 

08-1532-601.09 Projectes tècnics 12.940,81 

08-1532-635.00 Compra bancs per carrers 1.646,81 

09-165-637.00 Auditoria energética 24.947,51 

02-920-633.00 

Subministrament control 

centralitzat EMD 2.440,29 

  TOTAL CAPITOL 6 538.374,93 

      

  TOTAL INCORPORACIONS 545.833,84 

      

INGRESSOS      

      

CAPITOL 8 ACTIUS 

FINANCERS     

PARTIDA DESCRIPCIÓ  IMPORT 

870.02 

Romanent de tresoreria per 

despeses generals 24.486,82 

870.01 

Romanent per  despeses 

sostenibles 521.347,02 

  TOTAL 545.833,84 

 

 

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. 
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L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 

reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 

publicat la seva aprovació definitiva.” 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Tenim aquí que segons les bases d’execució, les 

modificacions pressupostàries mitjançant la incorporació del romanent de tresoreria procediran, 

és a dir quan acabem l’exercici és quan s’estudia i llavors s’incorpora. Segueix llegint la 

modificació.  

 

 

11.- APROVAR LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 3/2017. 

 

PRIMER.-  Aprovar la modificació pressupostària 3/2017  

 

El pressupost una vegada suplementat i modificat de la següent manera: 

 

CAP 1 DESPESES DE 

PERSONAL 

    

Partida Descripció partida 

Import 

inicial SUPLEMENT Total 

08-241-131.00 

Retribucions pla ocupació SOC 

eventuals brigada  0,00 54.803,33 54.803,33 

08-241-160.00 Seguretat social pla ocupació SOC 0,00 21.220,92 21.220,92 

 

TOTAL CAPITOL 1 

 

76.024,25 76.024,25 

CAP 2  COMPRA BÉNS 

CORRENTS  I SERVEIS  

    

     02-920-227.99 Contracte Serveis Generals 31.677,60 14.158,00 45.835,60 

04-323-221.04 Vestuari Ferran Clua 0,00 150,00 150,00 

12-231-226.99 Festes i celebracions Gent gran 2.500,00 3.500,00 6.000,00 

25-920-221.04 Vestuari Serveis Generals  0,00 600,00 600,00 

08-241-221.04 Vestuari Pla ocupació brigada d'obres 0,00 2.000,00 2.000,00 

08-241-213.01 Eines pla ocupació brigada d'obres  0,00 2.000,00 2.000,00 

 

TOTAL CAPITOL 2 

 

22.408,00 
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CAPITOL 4 

TRANSFERÈCIES 

CORRENTS 

    

     

20-231-480.02 

Subvenció Associacio lluita contra el 

cancer 0,00 350,00 350,00 

12-231-480.00 Subvencio Casal d'Avis 7.000,00 3.500,00 10.500,00 

10-943-46202 

Transferència Ajuntament de Sant 

Cugat  conveni SOC 0,00 3.000,00 3.000,00 

20-231-480.00 Associació Enlace Barcelona 0,00 1.000,00 1.000,00 

 

TOTAL CAPITOL 4 

 

7.850,00 

 

     CAPITOL 6 INVERSIONS 

REALS 

    07-1532-690.05 Adequació terreny  Can Cadena 0,00 230.000,00 230.000,00 

08-1532-635.01 Mobiliari Urbà 0,00 9.453,44 9.453,44 

03-323-625.00 Inversions Escola Bressol 0,00 5.031,45 5.031,45 

25-920-625.00 Mobiliari Seu EMD 0,00 2.945,14 2.945,14 

07-151-690.00 

Pla especial d'usos del terreny de Can 

Cadena 0,00 7.132,95 7.132,95 

17-4312-625.00 Rètol informador parades Mercat 

 

4.812,32 

 

 

TOTAL CAPITOL 6 

 

259.375,30 

 

     

 

TOTAL SUPLEMENT 

 

365.657,55 

 

          

     

GENERACIÓ DE CRÉDITS 

INGRESSOS  

    CAPITOL 4 

TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS  

    

     

461.08 

Subvenció Diputació de Barcelona pla 

d'ocupació 0,00 80.775,01 80.775,01 

 

TOTAL CAPITOL 4 

 

80.775,01 
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CAPITOL 5 FONS DE 

CONTINGÈNCIES  

    

     02-920-500.00 Fons de contingències 364.657,55 364.657,55 0,00 

 

TOTAL BAIXES CAPITOL 5 

 

364.657,55 

 

     

     CAPITOL 4 

TRANSFERÈCIES 

CORRENTS 

 

Import 

inicial BAIXA Total 

     20-231-480.00 Associacio Anita 1.000,00 1.000,00 0,00 

 

TOTAL BAIXA 

 

1.000,00 

 

     

 

TOTAL FINANÇAMENT  

 

365.657,55 

  

 

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. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Presenta la modificació pressupostària llegint la proposta 

d’acord. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President, seré molt breu. Ara faré meves 

unes paraules del senyor Ferran Villaseñor d’ERC, amb el mateix punt del pressupost de 

l’Ajuntament de Sant Cugat. Quin pressupost és aquest que s’ha de modificar el tercer mes de 

l’any? Res més. 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Ara faré meves les paraules de quasi bé tothom en 
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algun moment en aquesta sala que ha dit que el pressupost és una cosa viva i que s’ha d’anar 

modificant sempre. Quan coses canvien com que per exemple, no podem fer inversions 

financerament sostenibles perquè a Madrid no s’aproven els pressupostos, doncs s’han de 

canviar. 

 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Planificació senyora Degollada, planificació. 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Jo no puc planificar el que es farà a Madrid. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo tinc un dubte. Les 5 Milles de Valldoreix, són com són 

mixtes, li otorguem l’ajuda a la comissió veritat, memòria i reconciliació a les dones colombianes 

a l’exterior, però en canvi els diners que enviem a la Asociación Enlace Barcelona. Alguien me lo 

cuenta? 

 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: No tenen registrat el nom i per això es fa a 

través d’una altra associació. És un tema de NIF. 

 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Llavors li pregunto a la senyora Secretària, farem traçabilitat 

d’això? Tenim alguna manera d’assegurar-nos que aquesta gent reben els diners dels quals.... 

nosaltres els estem donant a una altra persona!  

 

 

SR. BERNAT GISBERT RIBA: Si la tècnica, la senyora Laura Suari, ho té controlat, jo me’n fio 

d’ella.  

 

 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA-SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: En 

principi totes les subvencions han d’estar justificades i ens hauran d’enviar factures que 

corresponguin a aquest programa i objectiu. 

 

 

SR. BERNAT GISBERT RIBA: La tècnica va enviar un mail explicant-ho. El vas rebre, no? 

Estaves en còpia. Ara el busco per aclarir-ho. 
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SR. NOËL CLIMENT JURADO: Bàsicament, el mail correctíssim, tinc molt clara quina és la 

idea, ni cap tècnic ni cap polític de la casa estic segur prentengui desviar fons, ho tinc claríssim, 

i menys aquesta quantitat, no parlarem del 3% que després va ser un 4, però la història és  

tenim la possibilitat  de buscar aquesta traçabilitat i donar compte en aquest ple quan sigui 

possible, quan això arribi? Crec que això és molt bona idea, de donar diners a aquesta gent, 

que tinguem la traçabilitat de què han fet amb aquests diners, que han anat a parar on 

nosaltres volem.  

 

 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Acceptem la seva proposta i la trobem lògica i no 

pot ser d’una altra manera.  

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

 

Vots a favor: 5 (CiU-Actuem) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 4 (Ciutadans, CUP-PC, ERC-MES) 

 

 

12.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM 143/2017 D’APROVACIÓ 

DEL MARC PRESSUPOSTARI 2017, 2018, 2019 I 2020. 

 

Donar compte del Decret de Presidència núm 143/2017, de data 9 de març de 2017 següent: 

 

Atès que l’article 29 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera, estableix que les Administracions públiques elaboraran un marc 

pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anuals i a 

través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 

d’estabilitat pressupostària i de deute públic. 

 

Els marcs pressupostaris a mig termini abastaran com a mínim un període de tres anys. 

 

Atès que aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda abans del dia 15 de març de 

2017. 
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En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 

d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local 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 dels Ens Locals, RESOLC: 

 

PRIMER.- APROVAR el Marc pressupostari dels exercicis 2017,  2018, 2019 i 2020 següent: 

 PRESSUPOST PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

Estat d'ingressos 2017 2018 2019 2020 

Total Capítol 1 1.250.000 1.270.000 1.290.000 1.310.000 

Total Capítol 2 250.000 255.000 260.000 265.000 

 Capítol 3 - contrib.especials i 

quotes urbanístiques         

 Contribucions especials i 

quotes urbanístiques         

 Total Capítol 3 665.148 675.000 685.000 697.000 

Capítol 4 - subvencions         

Subvencions FINALISTES         

Total Capítol 4 6.700.162 6.800.000 6.900.000 7.000.000 

Total Capítol 5      25.631 26.000 26.500 27.000 

Ingressos per operacions 

corrents  8.890.941 9.026.000 9.161.500 9.299.000 

Total Capítol 6  0 0   0  0 

Capítol 7 - subvencions         177.725 440.000 60.000 60.000 

Subvencions FINALISTES         

Total Capítol 7         177.725  440.000 60.000 60.000 

Ingressos de capital         177.725 440.000 60.000 60.000 

Total Capítol 8 5.579 5.600 5.650 5.700 

Total Capítol 9 0 0   0 0  

Ingressos per operacions 

financeres 5.579 5.600 5.650 5.700 

INGRESSOS TOTALS (7+12) 9.074.246 9.471.600 9.227.150 9.364.700 

Estat de despeses 2017 2018 2019 2020 

Total Capítol 1 2.102.842 2.102.842 2.102.842 2.102.842 

Total Capítol 2 2.625.833 2.675.000 2.700.000 2.750.000 
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Capítol 3 -interessos del deute     

Interessos del deute         

 Total Capítol 3    15.525 15.525 15.525 15.525 

 Capítol 4 - subvencions     

Subvencions FINALISTES         

Total capítol 4 3.318.141 3.380.000 3.425.000 3.480.000 

Capítol 5 – Fons Contingències     

Total Capítol 5 364.657 370.000 375.000 380.000 

Despeses per operacions 

corrents 8.426.998 8.543.366 8.618.366 8.728.366 

Capítol 6 – Inversions reals     

Total Capítol 6 432.804 726.446 437.208 512.210 

Capítol 7- subvencions         

Subvencions FINALISTES         

Total Capítol 7  0  0 0   0 

Despeses de capital 432.804 726.446 437.208 512.210 

Total Capítol 8  10.000 10.000  10.000 10.000 

Total Capítol 9 204.443 191.788 161.576 114.124 

Despeses financeres 214.443 201.788 171.576 124.124 

DESPESES TOTALS  9.074.246 9.471.600 9.227.150 9.364.700 

 

S’adjunten els models que s’han de remetre al Ministeri d’Hisenda. 

 

SEGON.- DONAR COMPTE al Ple de la Junta de Veïns del present acord. 

 

TERCER.- REMETRE les dades d’aquest Marc pressupostari al Ministeri d’Hisenda abans del dia 

15 de març de 2017. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Una llei orgànica ens demana que fem un marc 

pressupostari a mig termini. Ens demana que fem una previsió de pressupost a quatre anys i 

aquí tenim aquesta previsió, en la qual bàsicament el que hem ha sigut calcular la majoria de  

despeses amb una mica –evidentment ningú té una bola de vidre- intentant fer servir el sentit 

comú i aplicant una mica d’augment en algunes coses, ens surt un inici o intent de 
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pressupost i unes previsions. Com vam comentar en la Junta de Portaveus jo crec que la única 

cosa que seria remarcable és que com que ja tenim una subvenció important per l’any que ve, 

la previsió pel 2018, és més alta que la del 2017, 2019 i 2020, perquè com a mínim sabem que 

la subvenció de l’any que ve la tenim i no sabem la que tindrem d’aquí a dos anys –ja sé que ho 

voldria saber la senyora Casta-, però no tenim aquesta informació. Aquesta és la previsió que 

s’ha fet, es dóna compte a la junta de veïns i s’enviarà al Ministeri d’Hisenda abans del dia 15 

de març. 

 

 

13.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 25 DEL CONVENI COL.LECTIU DE LES CONDICIONS 

DE TREBALL PER AL PERSONAL LABORAL DE L’EMD DE VALLDOREIX. 

 

Vist que les places de Cap de Cultura, Tècnic de Protocol i Tècnic de Comunicació tenen 

establert un concepte retributiu per major dedicació, per l’assistència als actes i festes en dies 

festius. 

 

Atès que aquesta major dedicació es va valorar per 80 hores anuals però això no està recollit en 

el Conveni. 

 

Atès que la Mesa General de Negociació del Conveni Col.lectiu del Personal Laboral, en data 15 

de març de 2017, va acordar proposar al Ple de la Junta de Veïns la modificació del Conveni 

Col.lectiu per aclarir aquest complement de major dedicació. 

 

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

 

MODIFICAR l’article 25 del Conveni del Conveni Col.lectiu de les condicions de treball  per al 

personal laboral de l’EMD de Valldoreix que regula les gratificacions i hores extraordinàries, 

afegint el següent desè apartat: 

 

“10.- El complement de major dedicació que tenen establert algunes places, es correspon a 80 

hores anuals extres de l’horari ordinari de 37’5 setmanals. Si es fan  hores extraordinàries per 

sobre de les 80 anuals establertes pel complement de major dedicació, s’hauran de compensar 

o pagar com a tals hores extres, de conformitat amb allò establert en els apartats anteriors 

d’aquest article. 

  

TRAMETRE aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Empreses i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya, per la seva revisió en compliment del control de legalitat, i si 
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s’escau la seva inscripció al Registre i posterior publicació. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Presenta el punt llegint la proposta d’acord.  

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

14.- MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 1 DE L’ACORD REGULADOR DE LES CONDICIONS 

DE TREBALL PER AL PERSONAL FUNCIONARI DE L’EMD DE VALLDOREIX. 

 

Atès que l’article 1 de l’acord regulador de les condicions de treball per al personal funcionari de 

l’EMD de Valldoreix, exclou expressament d’aquest acord al personal amb habilitació de caràcter 

nacional. 

 

Atès que el personal d’habilitació de caràcter nacional que forma part de la plantilla de l’EMD és 

una plaça de secretaria-intervenció, que s’accedeix a aquesta plaça a través de concurs, sense 

que hi hagi cap tipus de nomenament directe, i que es tracta d’una plaça de funcionari. Es 

considera oportú modificar l’article 1 per incloure el personal d’habilitació de caràcter nacional 

dins de l’acord regulador de les condicions de treball per al personal funcionari. 

 

Atès que la Mesa General de Negociació de l’Acord regulador de les condicions de treball per al 

personal funcionari, en data 15 de març de 2017, va acordar proposar al Ple de la Junta de 

Veïns la modificació de l’Acord regulador per incloure el personal d’habilitació de carácter 

nacional. 

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
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MODIFICAR l’article 1 apartat 1 de l’Acord Regulador de les condicions de treball per al 

personal funcionari de l’EMD de Valldoreix, el qual quedarà redactat de la següent manera: 

 

“ 1.- El present Acord estableix i regula les condicions de treball del personal funcionari que 

presta els seus serveis a l’EMD de Valldoreix. S’exclou expressament del present Acord al 

personal eventual i al personal d’alta direcció.” 

 

TRAMETRE aquest acord als Serveis Territorials del Departament d’Empreses i Ocupació de la 

Generalitat de Catalunya, per la seva revisió en compliment del control de legalitat, i si s’escau 

la seva inscripció al Registre i posterior publicació. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Presenta el punt llegint la proposta d’acord.  

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

15.- APROVACIÓ INICIAL DE PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MOLÍ 

ENTRE ELS CARRERS ANTONI CABALLÉ I BARCELONETA. 

 

Vist el Projecte De Reurbanització del C/ Molí entre els carrers Antoni Caballé i Barceloneta, 

redactat per Miquel Martí Tineo, enginyer de camins.  

 

Atès l’informe tècnic  de data 17 de març de 2017 emès pel Cap d’urbanisme i mobilitat 

d’aquesta EMD i que diu textualment: 
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Antecedents 

En data 6-4-2016 (RE 1465) la Sra. Beatríz N. Díaz Rodríguez i 44 veïns més, presenten un 

escrit en el qual sol·liciten que el carrer Barceloneta passi a ser de doble sentit de circulació, 

entre el carrer Molí de Valldoreix i l’Av. Laietana, per tal de millorar la mobilitat en vehicle privat 

i accés als habitatges de l’entorn. 

 

El sentits de circulació del barri de la Serreta es van establir en el transcurs de les obres 

d’urbanització d’aquest sector, gestionades per PROMUSA, finalitzades l’any 2010. L’Àrea de 

Mobilitat de l’Ajuntament de Sant Cugat va consensuar l’ordenació del transit amb la 

representació veïnal en el marc de la Taula de mobilitat de La Serreta-Bosc d’en Saladrigues i 

La Floresta. A continuació es reprodueix l’esquema de trànsit resultant d’aquell procés, que va 

comportar algunes modificacions en l’ordenació viària prevista en el projecte inicial. 

 
Des del punt de vista de la distribució del trànsit, el doble sentit de circulació del carrer 

Barceloneta milloraria la mobilitat en vehicle privat de l’entorn, ja que milloraria la connectivitat 

amb la plaça de Can Cadena i es reduiria la circulació innecessària en altres carrers. Dita 

modificació comportaria suprimir la banda d’aparcament en aquest tram, cosa que és admissible 

ja que la demanda en aquest tram és baixa. 
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La Policia Local va emetre un informe de data 21-4-2016, en el qual desestimava que aquest 

tram de carrer tingués doble sentit de circulació, degut a que hi ha un revolt molt pronunciat (a 

l’alçada del carrer Molí) i a que la calçada té una amplada de 4,80 m, insuficient per garantir la 

seguretat. Aquest, de fet, va ser el motiu pel qual es va desestimar el doble sentit de circulació 

quan es va urbanitzar aquest sector l’any 2010. No obstant, es constata que actualment aquest 

tram de carrer té 7 m d’amplada, i el xamfrà 4,5 m de longitud, mentre que el PGM preveu una 

amplada de 8 m i el xamfrà de 7 m de longitud. Al mateix temps, es comprova que amb la 

urbanització executada, les voreres no compleixen les condicions mínimes d’accessibilitat per als 

vianants. 
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                                    Pla General Metropolità 1976 

 

És per aquests motius que per poder implantar el doble sentit de circulació i millorar les 

condicions d’accessibilitat a les voreres, es planteja la necessitat de reurbanitzar aquest tram 

amb l’amplada de 8 metres prevista en el PGM, i ampliar el xamfrà a 7 m de longitud. L’actuació 

comportaria la necessitat d’expropiació i ocupació d’una porció de terreny de les finques 

cadastrals 2499701DF2829G0001QJ i 2499702DF2829G0001PJ. A partir dels criteris d’aquesta 

proposta, el govern de l’EMD encarrega el projecte de reurbanització d’aquest tram de carrer. 

 

Descripció del projecte 

El projecte modifica la secció del tram del carrer Molí, mantenint la vorera est d’1,15 m, 

ampliant la calçada a 5,30 metres d’amplada, i ampliant la vorera oest per tal que assoleixi 1,55 

m d’amplada, sumant una amplada total de 8,00 metres. Amb aquesta modificació i l’increment 

del xamfrà amb el carrer Antoni Caballé, s’assoleixen també major amplitud i radi de curvatura 

en els girs per tal de permetre el doble sentit de circulació amb seguretat. 

 

Quant als serveis afectats no es modifiquen, i l’actuació només comporta el desplaçament 

d’elements puntuals (pericons, embornals, dues columnes d’enllumenat i una escomesa 

elèctrica a una finca). 

 

Les obres també inclouen la reconstrucció de la tanca actual de les dues parcel·les afectades, 

amb els mateixos materials, dimensions i característiques constructives. 
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El termini previst per a l’execució de les obres és d’un mes. 

 

El projecte és conforme amb la normativa urbanística i tècnica d’aplicació. 

 

Relació de béns i drets afectats 

Els terrenys estan qualificats de sistema general viari pel Pla general metropolità. El projecte 

contempla la necessitat d’ocupar els terrenys per executar les obres, que inclouen dues finques 

afectades per l’alineació de vial en el costat oest, amb una superfície afectada de 35,63 m2. 

 

L’aprovació del projecte comporta la declaració d’utilitat pública i de la necessitat d’ocupació 

dels terrenys que hi siguin compresos, de conformitat amb l’article 40 del ROAS, a l’efecte de 

l’expropiació forçosa. 

 

La relació de finques afectades és la següent: 

 

refererència cadastral adreça 

superfície 

afectació                      

m2 

2499701DF2829G0001QJ C. Antoni Caballé, 3 20,76 

2499702DF2829G0001PJ C. Molí, 24 14,87 

TOTAL   35,63 m2 

 

Pressupost 

El pressupost total de l’actuació ascendeix a 66.849,17 euros, dels quals 60.340,64 euros 

correspon a l’import de les obres i 6.508,53 euros corresponen a les indemnitzacions pels béns 

a expropiar. 

 

Conclusions 

Per tot l’anterior, s’informa favorablement el Projecte de reurbanització del carrer Molí, entre el 

carrer Antoni Caballé i el carrer Barceloneta. 

 

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

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Projecte de Reurbanització del C/ Molí, redactat per 

Miquel Martí Tineo amb un pressupost de 49.868’30 més IVA (60.340’64 euros IVA inclòs) 
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SEGON.- PUBLICAR el present acord al BOP i sotmetres’l a informació pública per termini de 

trenta dies hàbils. 

 

TERCER.- APROVAR la relació de bens i drets afectats per l’obra, que puja un import de 

6.508’53 euros,  i notificar el present acord als afectats per l’expropiació dels seus terrenys, 

segons el quadre que figura a l’Informe del Cap d’Urbanisme i Mobilitat de l’EMD de Valldoreix. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Presenta el punt llegint la proposta d’acord.  

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. Crec recordar que només hi ha 

un senyor al que se li expropia, no?  

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 

 

 

16.-ACCIÓ DE GOVERN 

 

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Només comentar vàries coses que s’està actuant 

aquí a Valldoreix, com és l’expropiació del terreny del pàrking de l’estació, arranjament de 

voreres i clavegueram de l’avinguda Mas Fuster, diferents actuacions de passos de vianants i 

voreres, dos nous autobusos que estan en circulació fa mes o menys un mes, i també que hem 

començat les obres al Camí de la Salut. 

 

 

SR. BERNAT GISBERT RIBA: Ja que ha aixecat tant rebombori el tema de les Milles mixtes i 

tot això, comentar que ahir van tancar les inscripcions i penso que és interessant que us 
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facilitem les dades. En el 2016 quan només eren femenines, es van inscriure 120 noies, 80 van 

participar en les 5 Milles i 40 van fer les 3 Milles. Aquest any hi ha inscrites 138 dones, és a dir 

18 més que l’any passat, 85 fan les 5 Milles i 53 fan les 3 Milles. Només en dones tenim un 

augment respecte de l’any passat del 15% i el que deia abans és que tot això té més valor si 

tenim en compte que en els darrers tres anys la davallada d’inscripcions era entre un 20 i un 

25%. Pel que fa a les curses infantils aquest any tenim 179 participants, l’any passat 162, i l’any 

passat en total van participar 286 persones que van fer les Milles, sumant infantils i adults, i 

aquest any passem de les 286 a les 446 persones. Penso doncs que ha estat un encert fer-ho 

mixte tot i que algú no ho pugui pensar i esperem veure-us dissabte que si algú s’anima a 

venir, benvingut serà. 

 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Sóc aquell que algú no ho pugui pensar, es perd una 

raresa que teníem aquí a Valldoreix que era defensar una cursa específica per les dones que els 

donava un protagonisme que durant tant i tants anys se’ls ha negat i que en molts llocs encara 

se’ls hi nega, i era un exemple per tothom. Es nega aquest protagonisme, es busquen els 

nombres, es busca l’èxit però es perd l’esperit i el capdavanter de la iniciativa. Ens gastem tants 

diners en tantes coses aquí, que a vegades dius “ostia”, fem dues curses l’any, mantenim 

aquesta i fem-ne una altra, però ja ho vam parlar i està clar que no....vinga! Gràcies. 

 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Només dos apunts, i és que evidentment nosaltres mai havíem 

anat a calcular la quantitat, des d’un primer moment ja li vam explicar que el nostre programa 

no era de quantitat, sinó del que es feia i ja ho ha explicat el meu company i no m’estendré 

amb el tema. I l’altre punt és una pregunta ja que tenim els autobusos nous i donat que he 

rebut alguna queixa....”mecachis” és que ho heu dit abans lo dels autobusos. Si voleu m’espero, 

com vulgueu, m’és igual a mi.... Sembla ser que els autobusos nous no estan en la línia que va 

a la Colònia Montserrat i sembla ser que els autobusos vells que estan a la Colònia Montserrat, 

tots tenim molt present que potser té el pendent més interessant del nostre poble, no fa l’últim 

tram més complicat, estic d’acord però, la pregunta és, en algun moment es canviaran o no, i 

es quedaran i a mesura que anem canviant els vells, els aplicarem en les noves línies? És a dir 

els autobusos nous que tenim ara en algun moment canviaran de línia o aquests es quedaran 

sempre així en la mateixa línia i a mesura que anem comprant més autobusos nous els 

ampliarem a les línies? 

 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: En principi el plan era aquest. Aquests dos nous 
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autobusos feien aquestes línies que fan, el 2018 comprem un tercer autobús i el 2019 el quart 

autobús i tindrem tota la flota nova. Ara, si s’ha de fer un canvi, es pot parlar, no tinc cap 

problema en parlar amb el tècnic de mobilitat i parlar amb l’empresa i dir ¨6 meses uno y 6 

meses otro”. Cap intenció que la Colònia Montserrat no tingui autobús nou abans que els altres. 

 

 

17.- PRECS I PREGUNTES 

 

A) OBERTURA DELS CAP’S A L’AGOST. 

PREC per a que s’informi  a la ciutadania i als seus representants polítics sobre les preguntes 

realitzades des de l’EMD i les respostes obtingudes, tant escrites com verbals, per part de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el Departament de Salut de la Generalitat al respecte de 

l’obertura del CAP de Valldoreix i la resta de CAP’s durant el mes d’agost tal com varem acordar 

a la moció que adjuntem, aprovada pel Ple de l’EMD de Valldoreix el passat juliol. 

MOCIÓ PER DEMANAR L’OBERTURA DEL CAP DE VALLDOREIX DURANT TOT L’ANY. 

“Davant l’ajust de l’oferta d’atenció primària de salut al municipi de Sant Cugat del 

Vallès que el Servei Català de la Salut ha comunicat a l’ajuntament i que suposarà 

que enguany tot el mes d’agost el CAP de Valldoreix gestionat per Mútua de 

Terrassa restarà tancat. I, davant de l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) 

presentat per Mútua de Terrassa el passat 30 de juny i que podria suposar que la 

ciutat de Sant Cugat es quedés sense els serveis de rehabilitació, reumatologia i 

endocrinologia i la reducció d’altres serveis a nivell supramunicipal. L’Ajuntament de 

Sant Cugat del Vallès i els Grups Municipals que composen el Ple de l’Ajuntament 

volem manifestar la nostra preocupació i protesta per la retallada i pèrdua dels 

serveis sanitaris a la ciutadania santcugatenca i les conseqüències laborals que 

aquests processos podrien tenir pels treballadors i treballadores afectats.” 

18 de juliol de 2011 

El passat Ple del 18 de juliol de 2011 l'ajuntament de Sant Cugat va fer aquesta declaració 

institucional complementada amb aquests 4 punts:  

1.  Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en la defensa 

del sistema sanitari públic, a l’àmbit comarcal i local, oposant-nos al tancament i la 

desaparició dels serveis sanitaris a la nostra població i demanem que es 
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garanteixin els llocs de treball del personal que dóna aquests serveis als proveïdors 

de la comarca. 

2.  Instar la direcció de Mútua de Terrassa i l Serveis català de la Salut a 

reconsiderar el tancament del CAP de Valldoreix, i garanteixi l’obertura durant tot 

l’estiu dels centres públics de salut de la ciutat. 

 

3.  Manifestar el compromís de l’Ajuntament de Sant Cugat del  Vallès  amb  el  

sistema  públic  de  salut  equitatiu, universal i de qualitat, rebutjant qualsevol 

privatització d’aquests serveis. 

 

4.  Comunicar aquests acords a la Conselleria de Salut, a Mútua de Terrassa, al 

comitè d’empresa de Mútua de Terrassa,   a   la   directora   del   CatSalut,   a   l’EMD   

de Valldoreix i a la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Cugat del Vallès. 

 

Han passat 5 anys menys 4 dies i el context de la crisi segons suposats experts avaluadors 

està remetent. Malgrat això la ciutadania segueix patint les conseqüències de les retallades 

del serveis públics i veu com poc a poc s’està permetent la gestió dels mateixos per ens 

privats que sobreposen a l’interés general criteris economicistes i mercantilistes per a la 

gestió dels drets fonamentals de la ciutadania. 

 

Atès que fa 5 anys ja varem remarcar la necessitat de sol·licitar al departament de Salut 

de la Generalitat de Catalunya que deixes en suspens l'aplicació del  Pla i  repenses i  

replanteges  les  mesures  i  atures  les retallades. 

 

Atès que el Departament de Salut de la Generalitat s’ha compromés a la reobertura 

d’alguns CAPs de Catalunya. 

 

Atès que davant el compromís amb el sistema públic de salut equitatiu,   universal   i   de   

qualitat   cal rebutjar  qualsevol privatització d'aquests serveis. 

 

Atès que seguim expressant un suport ferm als i les treballadores dels CAP’s davant les 

retallades que han propiciat imposicions que no permeten una atenció de qualitat i 

propicien un tracte precari vers a ells mateixos o als usuaris. 

 

Atès que des  de  la  CUP-PC  seguirem  treballant  fermament  per  una sanitat pública, 
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universal i de qualitat i lluitarem contra les retallades i privatitzacions allà on les hi hagi. 

 

Atès que Sant Cugat del Vallès té una població de 87.830 habitants i que Valldoreix té una 

població de 8.096 habitants, creiem que amb un sol CAP obert es dona una cobertura 

mèdica insuficient a la nostra població. 

 

Atès que la geografia del nostre municipi obligarà a les persones que vivim a Valldoreix a 

fer un desplaçament llarg per anar al CAP de la Mina, cosa que en cas d’una urgència 

mèdica no és el més aconsellable. 

 

Atès que es vergonyós que les i els usuaris del CAP de Valldoreix hagin de dependre del 

cap de la Mina on el temps d’espera habitual l’agost de l’any passat va ser de entre 50 

minuts i 1 hora. On els protocols per donar hora a cada pacient estant pautats en 10 

minuts per persona. Que aquest sistema tipus cadena de muntatge no permet als 

facultatius avaluar en condicions i que d’aquestes dinàmiques en sortim tots plegats 

perjudicats. 

 

Per aquests motius, per decència i per solidaritat amb les veïnes i veïns de Valldoreix 

els vocals de la CUP-PC demanem al Ple l’assumpció dels següents acords: 

 

1. Demanar de forma immediata a l’Ajuntament de Sant Cugat que assumeixi els 

compromisos de la declaració del 2011 i actuï en conseqüència sol·licitant al 

Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya l’obertura durant tot l’any del 

Cap de Valldoreix i per extensió també del CAP de Can Mates. 

 

2. Que l’EMD de Valldoreix faci també aquesta petició al Departament de Salut. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Presenta el punt i demana que s’informi  a la 

ciutadania i als seus representants polítics sobre les preguntes realitzades des de l’EMD i les 

respostes obtingudes, tant escrites com verbals, per part de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès i el Departament de Salut de la Generalitat al respecte de l’obertura del CAP de Valldoreix 

i la resta de CAP’s durant el mes d’agost tal com varem acordar a la moció que adjuntem, 

aprovada pel Ple de l’EMD de Valldoreix el passat juliol. 
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SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Evidentment estem pendents de resposta, recentment he 

tingut converses amb el director del CAP de Valldoreix, el senyor Josep Mª Mercadé, també ell 

amb la Mútua de Terrassa i amb el senyor Joan Puigdollés que és el Secretari de Salut, que són 

ells els qui ens han de tornar la resposta, les gestions estan fetes. Gràcies 

 

 

B) PREC SOBRE LA PRESÈNCIA DELS MOSSOS A DETERMINATS ACTES DE 

VALLDOREIX. 

 

Preguem que el govern informi i doni l’oportunitat per fer al·legacions a la ciutadania i 

naturalment a tots els grups polítics representats a l’EMD quan hi hagi esdeveniments que 

requereixin una vigilància policial extrema, com ha passat aquest diumenge 12 de març on un 

hhelicòpter anava sobrevolant la Vila generant inquietud entre el veïnatge mentre l’espai entre 

passeig Verdum i Cinto Verdaguer, on havia estat una antiga piscina privada estava fortificat 

per la brigada mòbil dels mossos d’esquadra. 

Amb tot el respecte a la comunitat jueva, tant l’EMD com ells mateixos han de saber respectar 

la ciutadania de Valldoreix i no generar més trasbals del necessari. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Aquest prec l’obriré des del meu drive que em sembla 

que és diferent. Aquí en aquest cas, uns veïns, uns quants pares de l’Escola Ferran Clua, em 

varen manifestar la seva angoixa i alguns el seu enuig perquè un cas puntual que no havia de 

transcendir, però jo el verbalitzaré, va ser que un valldoreixenc que és Dominicà, que és negre, 

va ser parat pels Mossos d’Esquadre i se li va obrir el maleter del cotxe. Evidentment no entraré 

a valorar el fet, sinó el problema que genera de malestar entre molts veïns de Valldoreix el fet 

de que passin coses com aquesta degut a que –entenem també que tenim una comunitat jueva 

aquí que fa els seus actes i que evidentment mereix tota la protecció que calgui donar-. El que 

molesta i el que entenem que hauria de fer-se des del punt de vista informatiu és que a part de 

la informació que es pugui donar per mitjans digitals, aquelles cartelleres que no farem, doncs 

pengessin un band, per exemple dient que es crearà unes dificultats en la circulació, hi haurà 

una sobredimensió de la vigilància policial a tal lloc, perquè el col·lectiu de veïns jueus fan un 

acte, fan una festa i tinguin paciència. Això seria el més lògic, educat i cortés tant amb uns com 

amb d’altres. Crec que la comunitat jueva ho hauria de saber això també, i s’hauria d’implicar 

en el fet d’informar a la ciutadania, perquè l’hhelicòpter que ens volava aquest diumenge 
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passat en alguns casos a 100 metres, realment va generar una mica d’inquietut a alguna gent. 

No és greu, evidentment que no és greu, és una cosa a tenir present i respectar totes les 

sensibilitats. 

 

 

PRESDIÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Tenim el punt de vista totalment diferent. Primer 

perquè per una qüestió de llei de seguretat, no es pot anunciar que hi ha un acte on hi participa 

la policia, això per començar. És com dir “ara montarem un control anti-droga a la propera 

cantonada, per a que ho sapigueu”. Per la llei de seguretat està prohibidíssim fer esment o 

anunciar qualsevol tipus de localització, patrullatge, el que sigui. Després el col·lectiu de la 

comunitat jueva evidentment és un objectiu terrorista i això ho sabem tots. Tenim l’escola, 

tenim la casa de colònies, ells tenen una protecció i nosaltres no podem dir res. En la mesura 

que feu el prec, dieu coses que són totalment fora de lloc pel que us he dit que per la llei de 

seguretat ciutadana, això ja no entra. Aquí dieu que el govern informi i doni l’oportunitat de  fer 

al·legacions als membres del govern i a la població, és a dir a la ciutadania. Al·legacions a què? 

Que fem? Abans que hi hagi un acte d’aquests, convoquem a la gent, se’ls demana si estan 

d’acord? Per favor! Se surt de mare! No ho entenem. Una altra cosa, estem a nivell 4 de 5 

d’atac terrorista, s’està en una total atenció i hi ha una quantitat de mitjans posats per Mossos 

d’Esquadra, policia i altres... i la mostra la teniu amb el que va passar ahir a Londres i esperem 

que mai passi a Valldoreix, però qualsevol dia passa a Barcelona, segur que passarà. Jo no sé 

fins a quin punt suposa un trasbals a la ciutadania, perquè a mi també m’han parat el cotxe i 

m’han demanat la identificació i no sóc negre. Si un senyor perquè té la pell de color l’han 

parat, doncs l’han parat, però no trobo el motiu per fer aquest prec, simplement no toca i no 

tinc res més a dir. 

 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Gràcies President, simplement comentar que desconec 

i per això és un prec i no és una altra cosa, desconec la llei de seguretat ciutadana, entenc que 

pot haver dubtes a l’hora de plantejar la informació, però també entenc que es pot avisar dels 

talls de trànsit i de la presència de policia en determinada zona i determinat dia. I entenc també 

que qualsevol d’aquestes persones salvatges que ens toca patir en aquesta societat d’avui en 

dia, l’efecte crida seria a l’inversa anunciar que hi haurà policia en un lloc. No crec que sigui tan 

emetent, però vaja... És tota una manera de pensar diferent al que tenim nosaltres, des del 

punt de vista de prevenció, presència policial, l’ús intimidatori de les armes, penso que genera 

encara més estres i més violència entre les persones que puguin ser possibles causants 

d’aquests possibles atemptats –per dir-ho obertament-, i entenc que la sensibilitat dels veïns 

s’ha de tenir en compte, s’ha de buscar una mesura, no sé, hi ha una comissió de 
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seguretat aquí, no he participat a la darrera perquè em tocava treballar però aquest seria el lloc 

idoni per parlar d’aquests temes i veure si caldria fer alguna cosa al respecte. Gràcies. 

 

 

PRESDIÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: És la seva manera de veure-ho, però vostè 

abans ha dit que si l’helicòpter volava a 100 metres de terra i això no és així perquè sinó es 

mou tot, i que si la brigada mòbil de Mossos tampoc, no com a tal, són diferents punts de vista 

i el que jo entenc és que es pot ser més o menys molest, no sé fins a quin punt, però tot el que 

sigui protecció, sigui en un primer moment donar protecció una entitat o una comunitat en 

aquest cas, però alhora també ens beneficia a tots, també es va aixecar i també volava per les 

nits quan estaven intentant localitzar els lladres que robaven i entraven a les cases, i que 

accedien a través del bosc, i evidentment que la gent preguntava què passava, però quan la 

gent sabia el motiu automàticament tothom està a favor. Són maneres de veure-ho però des 

del nostre punt de vista aquest prec no toca, però ja està. 

 

 

C) Prec per a que es planifiqui i s’executi un nou protocol de mobilitat al voltant  de l 

l’escola bressol i el CEIP Ferran i Clua. 

 

Atès que recentment s’han efectuat obres d’arrenjament del carrer Brollador millorant 

l’accesibilitat al CEIP Ferran i Clua i elevant a plataforma única una part del carrer. 

 

Atès que malgrat aquestes millores segueix havent unes hores d’alteració de la circulació, amb 

coincidència amb l’inici de les classes però sobre tot en la sortida de les mateixes que és més 

esglaonada. 

 

Atès que són continuades les males formes d’aparcar arribant-se a ocupar les zones destinades 

a sortida d’emergència de les escoles. 

 

Atès que aquests fets han trencat en vàries ocasions la bona convivència entre veïnes i veïns i 

generen malestar i sensació de perill a moltes mares i pares. 

 

El nostre grup fa un prec per a que: 

 

1. S’efectuï un protocol de mobilitat específic per la zona coordinat amb l’escola i la bressol i 

llurs AMPES i que es tingui en compte els seus plans d’emergència. 
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2. Que aquest protocol proposi mesures correctores de desviament del trànsit i possibles 

zones d’aparcament segur. 

3. Que es valori la possibilitat d’obertura dels patis dels tres recintes escolars per exemple: 

mitja hora abans de l'hora d'entrada i sortida i es mantinguin oberts una hora o dues 

abans i després de l'hora de sortida. 

4. La implementació d’un recorregut segur d’accés a peu als centres o un camí escolar 

pintat de vermell tal com vàrem demanar quan es varen projectar les obres del carrer 

Brollador. 

5. Fer arribar els carrils bici a les escoles o senyalitzar degudament els carrers de 

plataforma única per a que ciclistes hi puguin circular segurs en qualsevol sentit. 

6. Demanar mentrestant el retorn immediat del servei de control i regulació del transit i 

aparcament que realitzava la policia municipal a la zona al voltant a les hores d'entrada i 

sortida dels centres escolars. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Presenta el prec per a que es planifiqui un nou 

protocol de mobilitat al voltant de l’escola bressol i el Ferran Clua de Valldoreix. 

 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Gràcies senyor President. Senyor Margineda recullo el 

seu prec, hi ha coses que hi estic d’acord i d’altres no. Quan vaig rebre el prec he parlat amb el 

tècnic de mobilitat i amb la policia també, el que és el protocol de mobilitat és correcte al 

Ferran Clua, un dels millors, de fet la policia diu que és genial en comparació a les altres 

escoles, i el que diu vostè que no ve la policia, jo no ho entenc el perquè, i això és el que hem 

reclamat. És bàsic que el policia estigui a les 4.30, perquè per a que es compleixi el protocol o 

les normes que ara hi ha, és una qüestió de civisme, és perquè la gent no respecta els senyals 

que hi ha ara, perquè si tothom ho respectés no passaria el que passa ara. I quan hi ha policia 

doncs no passa, i quan no hi ha policia jo entro cap a dalt, jo entro cap a baix, i així van 

passant. Si que és veritat que hi ha petites coses que podem corregir, jo vaig anar dilluns a 

l’escola a veure com està a les 4.30, no hi havia policia, però vindran perquè tenim el 

compromís de la policia que faran el briefing abans o no el faran, el faran abans per poder 

arribar a les 4.30, el problema és que des que van canviar de lloc la comissaria de policia, a les 

escoles públiques de Sant Cugat si que arriben però a Valldoreix arriben tard. Però aquest és un 

tema que solucionarem, n’estic segura. També vam parlar amb pares de l’escola i vam dir 
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d’ampliar l’horari –i això ho he parlat amb el tècnic de mobilitat-, que en lloc de que sigui a tres 

quarts, que no es pugui sortir fins les cinc perquè, si que el fet de perdre els autobusos, quan 

abans hi havia tants autobusos, els pares no anaven a l’escola, però ara hi van molts més pares 

i això genera que hi hagi molta més gent a la porta de l’escola. Però si li sembla la proposta 

seria fer, en lloc d’un protocol, fer una reunió a tres bandes, amb els AMPAS de l’escola bressol 

i el Ferran Clua, amb la Policia, els tècnics de l’EMD i nosaltres –si vols-, perquè hi ha temes 

que són macos de dir que l’escola obri mitja hora abans però no és de la nostra competència i 

no podem obligar una vegada ha acabat l’horari lectiu, la responsabilitat és de la direcció de 

l’escola i llavors has de filar més prim. Podem tenir una reunió i parlar totes les parts implicades 

i a veure com ho podem fer, val? 

 

 

D) PREGUNTAS DEL GRUPO POLÍTICO DE CIUTADANS. 

 

En aquest ple s'han anat aprovant mocions però no s'ha fet un seguiment de les mateixes. No 

vaig a culpar a ningú i si ho fes em culparia a mi mateixa per que és la meva obligació fer-ho 

però es necessita disposar d'un temps que tinc que anar rascant de la meva vida i d'uns 

recursos que no tinc. Així que me les he de apanyar amb el que si disposo, que és els meus 

articles en els quals puc denunciar o només explicar el que crec que s'ha de fer a Valldoreix, els 

flyers que al president tant li molesten o el ple en el què les respostes queden registrades…   

 

Així que els demanaria que em contestessin algunes preguntes, 

 

1- Com va la moció que es va aprovar en el ple passat per implantar una xarxa wifi al 

territori? 

2- Com va la gestió perquè es mantingui obert el CAP de Valldoreix? Ens anem acostant al 

mes d'agost i m'agradaria saber si aquest any els veïns també hauran de patir les 

incomoditats de tots els estius. 

3- Que s´està fent per a controlar la súper població de senglars i com s´està treballant amb 

les altres administracions competents?  

4- Fa un temps es va desestimar una moció de l´oposició de fer un Pla Director de 

Sanejament amb el argument que l´empresa Sorea ja s´estava ocupant de fer una 

auditoria externa del clavegueram de Valldoreix. Sabent la diferència entre una Pla 

Director de Sanejament i una auditoria  ens preguntem si ja tenen vostès els resultats i si 

ens els podrien fer arribar?  

 A S.C. ja s´ha elaborat l´ordenança sobre el Cannabis i en aquest Ple es va aprovar 

l´elaboració de una ordenança pròpia amb l´ajut del que s´ha fet a S.C. 
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Veient que passa el temps i aquí no fem res o l´oposició no està assabentada, 

m´agradaria saber si han parlat vostès amb els seus companys de S.C. per demanar-los 

l´ordenança i així poder estudiar com es podria adaptar a les característiques pròpies de 

Valldoreix.  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Presenta unes preguntes sobre les mocions aprovades pel ple.  

 

 

SR. BERNAT GISBERT RIBA: Jo li contestaré el tema wifi, en vam estar parlant i li vaig 

enviar un mail, però perquè ho sàpiga una mica l’audiència que hi ha aquí, hem estat parlant 

amb telefónica per a que ens confirmi la legalitat del servei, tot aquest procés és lent, no es pot 

fer d’un mes per l’altre, i també tenim a la Imma, a la Secretària que també ens dona un cop de 

mà amb aquest tema per mirar si tota la viabilitat que estem duent a terme és legal, després hi 

ha la fase d’estudi de col·locació dels routers, perquè hi ha diferents fases, la primera és la 

viabilitat legal, la segona fase és la ubicació, la tercera és el pressupost, i la quarta és si hi ha 

partida pressupostària i s'executa. Per a que us situeu una mica ara estem en la fase 1-2. Tot 

segueix el seu curs i la senyora Susanna Casta sap com està i qualsevol cosa la vaig posant al 

dia. Ella seguirà sent pesada amb mi, cosa que agrairé perquè seguirem intentant tirar 

endavant un tema que a tots ens interessa molt. Gràcies. 

 

PRESIDÈNCIA- SR. JOSEP PUIG BELMAN: Respecte del Pla Director de Sanjeament, no ho 

tenim encara. Ens van dir que ens ho donarien a finals de març o principis d’abril, en quan arribi 

li faig arribar.  

 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: El tema del CAP ja l’hem esmentat abans. El tema de la 

superpoblació dels senglar també l’hem comentat abans, i el tema del cànnabis, jo tinc el BOP 

que hi ha un edicte amb una data d’aprovació inicial del 23 de gener de 2017, la regulació de 

l’ús, el règim d’autorització, les condicions, les condicions tècniques i materials dels locals, 

condicions de funcionament, manual de bones pràctiques i promoció de convivència. Això m’ho 

ha fet arribar l’Ajuntament de Sant Cugat no fa gaires dies i dir només per acabar que ho tenim 

bé, no tenim cap problema. 

 

 

E) PREGUNTA DEL GRUP POLÍTIC DE CIUTADANS. 
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Dins del pressupost de l´any 2017 hi ha una partida per les cadires que  volen posar a la NAU, 

però donava la sensació l´última vegada que vam parlar que potser estava paralitzat el 

projecte. Això és així o están buscant pressupostos?  

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Pregunta per les cadires que es va parlar que volien 

posar a la NAU, si està parat o no.  

 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: Això és viu i ben viu. L’únic que ja ve del darrer any, 

s’estan buscant pressupostos sobretot per saber el que s’ha de fer, que és el que es pot arribar 

a gastar –que per això es va demanar el pressupost-, i sobretot si d’aquí a finals d’any –perquè 

s’està pendent també d’habilitar l’espai del garden-, se sàpiga com sha de fer la licitació, el plec 

de clàusules que és evident que allà a la nau cada vegada tenim més demanda i les cadires són 

infames. Però bé, és viu, però està allí.  

 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo vull saber si és la mateixa idea, posar cadires fixes?  

 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ: El tema de cadires fixes o no és un tema que va quedar a 

l’aire, perquè ja veurem si disposem per exemple d’espais alternatius per poder portar els actes 

que es fan allà cap a un altre lloc, doncs possiblement les posarem fixes i sinó tenim 

pressupostos de tot tipus. En tot cas quan es decideixi els ho farem saber. 

 

 

F) Pregunta de CUP-PC 

 

En relació a la Modificació del PGM en l’àmbit del vial d’enllaç (superficie de l’àmbit 100 Ha). 

Modificació que ja va ser aprovada inicialment per l’Ajuntament de Sant Cugat, va estar a 

exposició pública i NO es va fer l’aprovació provisional. Preguntem, tenen vostès coneixement 

d’aquesta gestió? En quin moment es va decidir que no era vàlid el projecte aprovat 

inicialment? Qui ho va decidir? Quins són els motius? Volem saber quins són els arguments i 
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quins criteris han de marcar les diferències del desenvolupament quan es torna a contractar al 

mateix equip redactor. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: La pregunta és sobre un tema 

de la modificació puntual del PGM que afecta a més d’un milió de metres quadrats a Valldoreix, 

molt important, que és tota la desafectació del vial d’enllaç, amb tot el que suposa tota aquesta 

modificació del PGM. Llegeix la proposta. 

 

PRESIDÈNCIA- SR. JOSEP PUIG BELMAN: Li explico el tema aquest. El document per a 
l’aprovació inicial va ser encarregat per l’Àrea Metropolitana en tant correspon a una 
infraestructura de comunicació metropolitana on calia establir un nou model de xarxa basat en 
eliminar reserves viàries d’alta capacitat i cercar estructures viàries basades en el teixit 
consolidat  i en un funcionament capil·lar. Aquest document fou tramitat d’acord amb el que 
disposa  el tràmit mediambiental i va obtenir informe de l’OTTA amb un seguit de prescripcions.  
A fi de poder desenvolupar el projecte amb la delimitació d’àmbits de gestió, complimentar 
l’informe de l’OTTA i valorar la necessitat de realitzar un altre aprovació inicial, l’Ajuntament de 
Sant Cugat va optar per encarregar al mateix equip tècnic  bàsicament per dos motius: 

- Econòmic, en tant l’equip tècnic ja es coneix el document i per tant pot 
desenvolupar-lo de manera més rapida i econòmica, un altre equip hauria de 
pressupostar també l’anàlisi del document tramitat. 
- Solvència tècnica, en tant l’equip és un dels equips d’arquitectes urbanístics de més 
prestigi i que coneix la problemàtica de sector urbans en un entorn forestal. 

L’equip redactor haurà d’incloure les prescripcions de l’OTTA i prosseguir en els àmbits de 
gestió iniciats. Les tasques que cal fer són conseqüents al establert en la fase anterior. Per tant 
no hi ha contradicció tècnica entre el que ara es fa en relació amb el fet.  
 
 

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 

sessió a les 21.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 

 

 

 

 


