
 

 

 

PROPOSTES D’ACORD PRESENTADES  AL PLE ORDINARI DEL DIA 13 DE 
JULIOL DE 2017 

 

1.- APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DEL 18 DE MAIG 
DE 2017 

 
Atès que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari del 18 de maig 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 18 de maig de 2017. 
 

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 

 

A) MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - 
MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES), CUP – PROCÉS CONSTITUENT (CUP-PC) I 
CIUTADANS (C’s) PER ANALITZAR LA DESPESA, IDONEÏTAT TÈCNICA, 
NORMATIVA I PRESA DE DECISIÓ QUE HA PORTAT A INSTAL·LAR INDICADORS 
LED NO SOTERRATS  

 

Atès que de conformitat amb l'article 6 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

són contractes de obres aquells que tenen per objecte la realització d'una obra o l'execució 

d'algun dels treballs enumerats en l'Annex I o la realització per qualsevol mitjà D'una obra que 

respongui a les necessitats especificades per l'entitat del sector públic contractant. S'entén per 

obra el resultat d'un conjunt de treballs de construcció o d'enginyeria civil, destinats a complir 

per si mateix una funció econòmica o tècnica, que tingui per objecte un bé immobiliari. 

 

 

Atès que el grup 45.34  descriu altres instal·lacions d'edificis i obres: aquesta classe comprèn la 

instal·lació de sistemes d'il·luminació i senyalització de carreteres, ports i aeroports. La 

instal·lació en edificis i altres obres de construcció d'aparells i dispositius no classificats en una 

altra part. 

 

Atès que l’'article 9 del TRLCSP defineix el contracte de subministrament com el que té per 

objecte l'adquisició, el lloguer financer, o el arrendament amb o sense opció de compra, de 

productes o béns mobles. 
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Atès seguint  l'article 25.2 b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim 

Local (LRBRL) el Municipi exercirà, en tot cas, competències en els termes de la Legislació de 

l'Estat i de les Comunitats Autònoms, entre altres, en matèria de «ordenació del tràfic de 

vehicles i persones a les vies urbanes». 

 

Atès que, l'article 7 en els aparats a) i b) del Reial Decret Legislatiu 339/1990, de 2 de març, pel 

qual es aprova el Text Articulat de la Llei de Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat 

Vial ( LSV), atribueix als Municipis determinades competències. 

 
Atès que la regulació mitjançant una possible Ordenança Municipal de Circulació, dels usos de 
les vies urbanes, Per tant, l'entitat local serà competent per ordenar el trànsit en el seu terme 
municipal (normativa EMD), així com per establir la senyalització oportuna. La reordenació del 
tràfic en diverses vies del casc urbà de la localitat mitjançant la col·locació de la corresponent 
senyalització en vies públiques afectades, no és sinó una ordenació del trànsit, i una mesura 
més puntual i concreta. A la hora de precisar a quin òrgan municipal correspon aquesta  
competència és necessari acudir a la normativa general de règim local. 
 
Atès que el ple municipal o Junta de Veïns manté les atribucions per a l'aprovació d'Ordenances 
i reglaments, d'acord amb l'article 22.2 d) de la Llei de Bases de Règim Local, entre les quals es 
trobarien les Ordenances Municipals sobre tràfic i seguretat vial. El President, entenent que per 
trasllat d’alcaldia,  per la seva part, disposa de les atribucions que li confereix la Junta de Policia 
Municipal [article 21.1.i) de la LRBRL], que expressament li atribueix l'article 41.8 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, per «dirigir la Policia 
Urbana, rural, sanitària, de subsistència, de seguretat i circulació, publicant bandes, ordres o 
circulars d'instruccions»; I la residual de l'article 21.1.s) de la Llei de Bases de Règim Local: «les 
altres que expressament atribueixen les Lleis i aquelles que la Legislació de l'Estat o de les 
Comunitats Autònomes assignen al Municipi i no atribueixen a altres òrgans municipals» .  
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Sol-licitar informe de secretaria sobre la capacitat de la presidència i de l’EMD per 
realitzar el procediment de contractació i execució de la instal·lació de senyalització LED a la via 
urbana de Valldoreix 
 
SEGON.- Sol·licitar informe tècnic que validi la idoneïtat d’instal·lar la infraestructura descrita, la 
qual sobresurt uns 5 cm de la calçada, representant un perill per persones que utilitzen vehicles 
de dues rodes. 
 
TERCER. Sol·licitar informe de secretaria sobre la possible repercussió de responsabilitat 
patrimonial en cas d’accident així com anàlisi de l’assegurança de responsabilitat civil en els 
hipotètics casos esmentats. 
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QUART. Sol·licitar a la Secretària-interventora que doni fe sobre l’òrgan de contractació que ha 
aprovat la contractació així com de la realització, cost, garantia i informes del procediment de 
compra i instal·lació. 
 
CINQUÈ. Instar al govern municipal a retirar immediatament els indicadors leds de la via pública 
instal·lats en els passos de vianants 
 
SISÈ. Iniciar, una vegada retirada la infraestructura de referència, procediment de reprovació 
de l’òrgan que ordenà la contractació dels indicadors lluminosos. 
 

B) MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
- MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES), CUP – PROCÉS CONSTITUENT (CUP-
PC) I CIUTADANS (C’s) PER IMPULSAR ELS PROCEDIMENTS OBERTS EN LA 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA DE L’EMD.  

 

1. Atès que l’administració local ha de ser garant de compliment de la normativa pública en 

matèria de contractació pública cercant la transparència, publicitat i lliure accés dels serveis 

públics contractats .  

 

2. Atès que la  normativa de contractació pública, així com les bases d’execució, regulen i 

clarifiquen els diferents procediments de contractació segons l’import i tipologia, essent la 

intervenció municipal (secretaria i intervenció en el nostre cas)  la fedatària pública 

 

3 Atès que la repetició de contractes sostinguts en el temps podria estar incorrent en el frau 

atès que, fins i tot si el procés de contractació parcial  fos impecable, es podria interpretar com 

que estariem fraccionant un contracte genèric per a tot el mandat (centrat en la tèmàtica de la 

participació), evitant així els procediments establerts a tal efecte 

  

Atès informe de la Secretària-interventora de data 16 de juny de 2016 on es dóna fe que la 
senyora MMC i l’empresa CIVIS govern local SLU han rebut diferents contractacions 
segmentades per valor de 140.515,86 € durant els darrers quatre anys. 
 

Atès que és responsabilitat dels càrrecs i fedataris donar compliment a la normativa de 

contractació 

 
Per tot això, els Grups Municipals d’ERC-MES, CUP-PC i C’s proposa que la Junta de 

Veïns de Valldoreix acordi: 

 

PRIMER.-Instar  a la secretaria-intervenció que informi del conjunt dels contractes adjudicats a 

l’empresa CIVIS govern local SLU, quin ha estat el seu procediment de contractació, quins 
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informes els han avalat i quines memòries d’avaluació s’han realitzat. 

SEGON.- Aprovar una auditoria interna de contractació dirigida per la secretària-Interventora 

que analitzi tots els contractes superiors a 3000 € des de juny de 2011 

TERCER.- Traslladar a la Junta Consultiva de contractació administrativa del Departament 
d’economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya la petició d’informe per analitzar la 
normativa emprada de carácter general reguladora de la contractació a l’EMD de Valldoreix 
 
QUART.- Traslladar a la Sindicatura de Comptes els resultats de l’auditoria així com els 
informes vinculats als comptes generals ampliats amb els nous informes aprovats en aquesta 
moció. 
 

C) Moció de la CUP-PC , ERC-MES, C’s, per a la creació d’una Bústia d’Ètica de 
denúncia de la Corrupció i males pràctiques públiques. 
 

1.Atès que la corrupció requereix d’una trama que afecta directe o indirectament a un nombre 

recurrent d’individus sense els quals no pot satisfer els seus objectius. 

 

2.Atès que la denúncia de la corrupció i/o de les males praxis en la gestió dins l’àmbit laboral, 

pot ser una pràctica de risc per a les persones honestes que han d’exposar-se posant en risc la 

seva feina, la seva salut i en el context actual la seva estabilitat econòmica i emocional. 

 

3.Atès que el propi adn de la corrupció sobreposa trames de favors i de temors que dificulten la 

denuncia degut a veure’s compromès el necessari anonimat. 

 

4.Atès que la corrupció acostuma a donar-se entre càrrecs directius i per tant ja inquireix en 

una jerarquia que difícilment els subordinats es veuen en cor de transgredir, fet que fa que es 

puguin trobar en circumstàncies de col·laboració obligatòria, moltes vegades no desitjada. 

 

5.Atès que la col·laboració ciutadana s’ha demostrat una peça clau en la detecció i visibilització 

de casos de corrupció a tot l’estat i també a nivell internacional. 

6.Atès que sense denúncies anònimes, desinteressades i preocupades pel bé comú fetes a 

través de la Bústia Xnet https://xnet-x.net/buzon-xnet/ no es pot obrir aquest front contra la 

corrupció. 

7. Atès que sense aquest tipus de denuncies i des d’aquest canal no s’hagués destapat la 

trama corrupta de la cúpula de Bankia ni l’estafa de les participacions preferents. 

8.Atès que entenem que el dret la llibertat d’expressió i el dret d’informació són drets 

inalienables i totes les administracions sense excepció han de vetllar per a complir-lo.   

9.Atès que l’Administració ha de ser valenta novedosa i adoptar les  mesures extraordinàries 

https://xnet-x.net/buzon-xnet/
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necessàries per acabar amb la xacra i l’estructura de la corrupció. 

10.Atès que el sistema de navegació emprat per les Bústies Ètiques és “la xarxa Tor” xarxa 

paral·lela a la internet clàssica, on s’aconsegueix l’anonimat gràcies a la impossibilitat de 

rastreig de les adreces IP o de la informació que per a ella circula, és una eina que permet 

millorar la privacitat i la seguretat. Navegant mitjançant Tor, la connexió passa a través d’una 

sèrie de túnels xifrats virtuals en lloc de fer-se per connexió directa, la qual cosa dificulta 

rastrejar la font de la informació protegint així la identitat de la persona que l’envia. La Interfície 

(espai d’interacció) utilitzada és GlobaLeaks, https://www.globaleaks.org/es/ un projecte de 

programari lliure del Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights que, a més de 

ser usat a l’estat espanyol per iniciatives ciutadanes com la Bústia de Xnet, és usat en tot el 

planeta per desenes de iniciatives activistes o institucionals:  https://xnet-x.net/buzon-xnet/ 

11.Atès que l’anonimat ha de ser una garantia no només desitjable sinó també demostrable per 

a l’usuari de la bústia. 

Per totes aquestes raons, el Ple de la Junta de Veïnes i Veïns acorda : 

Primer. L’EMD de Valldoreix contactarà amb la iniciativa Xnet, per a la consulta i 

assessorament en la instal·lació de la Bústia Ètica.  https://xnet-x.net/buzon-xnet/ , una bústia 

de denúncies ciutadanes contra la corrupció o altres pràctiques lesives per al bon govern a 

través de la qual, la ciutadania pot enviar – també de forma anònima i segura -, denúncies, 

pistes o indicis de casos que considera que l’EMD de Valldoreix hauria d’investigar.  

Segon.  Es crearà una comissió ètica de seguiment de totes les denúncies que es reunirà 4 

vegades l’any i estarà formada per membres de govern, representants de tots els grups polítics, 

el Síndic de Greuges de Sant Cugat i Valldoreix o a la persona en qui delegui més els 

representants sindicals de les treballadores. 

Tercer. Que l’EMD de Valldoreix, un cop rebudes les denúncies, haurà de respondre a totes 

elles i investigar aquelles que consideri plausibles o enviar-les a la institució adequada; d’altra 

banda, el denunciant conservarà el poder de revelar o no la seva identitat i tindrà constància de 

quin seguiment s’ha fet de la seva sol·licitud per poder supervisar-ho. 

 
D) MOCIÓ CONJUNTA DE TOTS ELS GRUPS DE LA OPOSICIÓ DE LA JUNTA DE 

VEÏNS SOBRE EL VIATJE AL CANADA DEL PRESIDENT I EL   MALBARATAMENT 
DEL PRESSUPOST DE L´EMD DE VALLDOREIX. 

 

1. L'observatori Internacional de la Democràcia Participativa, òrgan creat l'any 2001 dins el 

marc dels Projectes de Cooperació Descentralitzada del Programa URB-AL de la Comissió 

Europea. 

2. És un òrgan que actualment contribueix al desenvolupament de la producció de 

https://www.globaleaks.org/es/
https://xnet-x.net/buzon-xnet/
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coneixement innovador al servei dels governs locals en el camp de la democràcia participativa. 

3. Que entenem que qualsevol empresa privada pot proposar el seu projecte per a 

aconseguir una menció per part de l'OIDP, sent aquesta menció beneficiosa per al currículum 

de l'empresa. 

4. Que l´empresa Civis es membre de l´OIDP 

5. Que sabem que el Sr. Puig ha viatjat a Montreal la Conferència de l'OIDP com a 

president de l'EMD i amb càrrec al pressupost de l'EMD. 

6. Que no entenem la presència d'un representant de l'EMD de Valldoreix a la XVII 

Conferència de l'OIDP Participació sense exclusió, ja que no hem estat premiats com a ciutat ni 

s'ha requerit la nostra presència a l'acte. 

7. Que els finalistes han estat: New Taipei City (Taiwan), Ampassy (Madagascar), La Paz 

(Bolivia) San Cesciano Valdipeso (Italia), Tenerife (España), Austin (Usa). I el premiat ha estat 

la candidatura de La Paz (Bolivia). 

8. Que el projecte ha estat elaborat per l'empresa privada Civis que és l'autora intel·lectual 

del mateix, encara que sigui un projecte encarregat pel govern de l'EMD. 

9. Que és un projecte que no està recolzat per cap resultat ja que encara no s'ha 

materialitzat o sigui que no tenim cap constància que sigui exitòs. 

10. Que sorprèn saber que, sent un projecte amb el que no estan d'acord tots els veïns i se 

senten exclosos, la representant de l ´empresa i el president de l´EMD hagin recorregut tants 

km per ser presents amb un acte que tracti de l´exclusió. 

 

PER TOT AIXÒ ACORDEM QUE: 

 

1. La devolució total de la quantitat desemborsada en el viatge pel President a Montreal. 

2. Que a partir d'ara qualsevol iniciativa en la participació ciutadana passi a través de l'òrgan 

corresponent o sigui el Consell de la Vila. 

 

3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DES DEL DIA 1 DE MAIG DE 
2017 FINS A 30 DE JUNY DE 2017 

 
 
Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions des del dia 1 de 
maig de 2017 fins a 30 de juny de 2017: 
 

- Decret núm 364/17, de data 6 de juny de 2017, de prorrogar el contracte del servei de 
Biblioaccés de l’EMD de Valldoreix, a l’empresa Doble Via, SCCL fins que s’adjudiqui el 
nou concurs i sempre amb anterioritat al 31 de desembre de 2017. 

- Decret núm 381/17, de data 12 de juny de 2017, d’aprovació de la contractació pel 
procediment obert del contracte del servei de menjador de l’Escola Bressol de Valldoreix, 
i aprovació dels plecs de condicions. 
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- Decret 395/17 d’adjudicació del contracte menor consistent amb la pintura interior de 
l’escola del Jaume Ferran i Clua, pel preu de 47.000 euros més IVA, a l’empresa 
Francisco Javier Hosta. 

 
 

4.-APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS A 31-12-2016 

 
 
Vist que ha estat formulat  per la Presidència de la Junta de Veïns l'Inventari General  EMD de 
Valldoreix, tancat a la data del 31 de desembre de 2016. 
 
De conformitat amb els articles 100 a 118 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d'octubre, pel 
qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, es proposa al Ple de la 
Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR la rectificació de l'Inventari General de Béns, Drets i Obligacions d’aquesta 
EMD de Valldoreix a 31 de desembre de 2016. 
 
SEGON.- De conformitat amb l'article 105.3 del Decret Autonòmic 336/1988, de 17 d'octubre, 
pel qual s'aprova el Reglament del Patrimoni dels Ens Locals de Catalunya, remetre al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya una còpia de l'abans dit Inventari, 
autoritzada pel Secretari de la Corporació i amb el vist-i-plau del President de l'Entitat. 
 

5.-- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST ANY 2016 

 
Atès que en data 29 de maig de 2017, la Comissió Especial de Comptes va informar 
favorablement el Compte General del Pressupost d’aquesta corporació corresponent a l’exercici 
de l’ any 2016, i el mateix ha estat exposat al públic durant el període de quinze dies i vuit dies 
més, mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la província de data 1 de juny de 2017, 
sense que s'hagi formulat cap tipus de reclamació. 
 
Vist que aquesta Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l'esmentat Compte 
general, en sessió del dia 6 de juliol de 2017. 
 
Vist que el Compte s’ha de sotmetre a la Junta de Veïns, per a que sigui aprovat abans de l’1 
d'octubre de 2016. 
 
Considerant el preceptes continguts en els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la 
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en 
relació amb la tramitació i el contingut. 
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Aquesta Presidència proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR definitivament el Compte General d'aquesta EMD corresponent a 
l'exercici de 2016. 
 
SEGON.- REMETRE el contingut de l'acord, juntament amb tota la documentació a la 
Sindicatura de Comptes. 
 
 

6.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5/2017 

 
Vist l’expedient instruït, amb l’informe de la secretària-interventora i les memòries del President 
sobre les inversions financerament sostenibles. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 5/2017 amb càrrec a 
baixes per transferència i amb càrrec al romanent de tresoreria: 
 
DESPESES  

Partida Descripció partida 
Import inicial i 

modificat  SUPLEMENT Total 

     CAP 1 DESPESES 
DE PERSONAL 

    01-912-100.00 Retribucions Junta de Veïns 126.910,00 3.533,32 130.443,32 

01-912-160.00 Quotes seguretat social Junta de Veïns 40.672,15 1.373,60 42.045,75 

02-920-143.01 Conveni beques formació Serveis generals 
 

1.411,08 1.411,08 

02-920-160.01 Quotes seguretat social Serveis generals   
 

181,00 181,00 

02-920-121.04 Complement personal no absorbible S.Generals  17.190,88 12.678,12 29.869,00 

03-321-121.03 Complement personal no absorbible E.Bressol 13.324,92 8.604,08 21.929,00 

04-321-121.03 Complement personal no absorbible F.Clua 1.043,98 820,27 1.864,25 

06-334-121.03 Complement personal no absorbible Cultura 5.120,00 2.252,80 7.372,80 

08-1532-121.03 Complement personal no absorbible Brigada  6.487,46 5.097,29 11.584,75 

03-326-143.00 Conveni beques formació E.Bressol 3.594,40 2.822,16 6.416,56 

03-326-160.09 Quotes beques formació E.Bressol  352,40 362,00 714,40 

02-920-160.00 Quotes seguretat social  Serveis generals 97.449,88 6.001,20 103.451,08 

03-321-160.03 Quotes seguretat social Escola bressol 115.916,13 4.334,94 120.251,07 

04-321-160.00 Quotes seguretat social Ferran Clua 7.618,53 433,01 8.051,54 

06-334-160.00 Quotes seguretat social Cultura 22.020,11 929,34 22.949,45 

 
TOTAL CAPITOL 1 

 
50.834,21 

 

     CAPITOL 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS  
   02-920-227.990 Contractes serveis generals  45.835,60 7.000,00 52.835,60 
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TOTAL CAPITOL 2 
 

7.000,00 
 

     CAP 3 DESPESES 
FINANCERES 

    10-011-352.00 Interessos de demora nómines 
 

2.190,47 2.190,47 

     

 

TOTAL CAPITOL 3 
 

2.190,47 
 

     CAPITOL 4 
TRANSFERÈCIES 
CORRENTS 

    

 

Donació Ómnium St. Cugat (flama Canigó) 
 

100,00 100,00 

27-334-480.00 Subvenció Institut Arnau Cadell 
 

800,00 800,00 

     

 

TOTAL CAPITOL 4 
 

900,00 
 CAPITOL 6 

INVERSIONS 
REALS 

    06-334-625.00 Escala Cultura 
 

1.400,00 1.400,00 

02-920-633.00 Compra cortina ignífuc de l’espai Garden 
 

477,95 477,95 

08-336-682.00 Pla direcció i pla especial Castell de Canals 
 

31.000,00 31.000,00 

07-1532-690.05 
Honoraris de direcció de les obres terreny Can 
Cadena 230.000,00 9.982,50 239.982,50 

 
TOTAL CAPITOL 6 

 
42.860,45 

 

     CAPITOL 6 
INVERSIONS 
SOSTENIBLES 

    07-171-690.00 Plaça estació  
 

82.536,00 82.536,00 

13-442-625.00 Noves marquesines 
 

60.331,00 60.331,00 

07-171-690.01 Plaça Oliveres, Ocells, Joan Gassó 
 

127.299,00 127.299,00 

07-171-690.02 Pg. de Rubí 2ona fase  
 

120.000,00 120.000,00 

 
TOTAL CAPÍTOL 6 (SOSTENIBLES) 

 
390.166,00 

 

     

 

TOTAL SUPLEMENT 
 

493.951,13 
 

     

     

  

Import inicial BAIXA Total 

INGRESSOS     

     BAIXES   
    CAPITOL 1 

DESPESES DE 
PERSONAL  

    

08-151-131.00 
Retribucions laborals eventuals S.Territorials 
Agent Civic 25.842,60 12.182,89 13.659,71 

08-151-160.00 Quotes seguretat social Agent Civic 9.401,30 4.529,37 4.871,93 

08-1532-130.00 Retribucions laborals brigada  109.318,31 17.984,63 91.333,68 
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TOTAL BAIXES CAPITOL 1 
 

34.696,89 
 

     CAPITOL 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS  
   16-924-226.02 Organs de participació  12.000,00 800,00 11.200,00 

     

 

TOTAL BAIXES CAPITOL 2 
 

800,00 
 

     

     

     CAPITOL 4 
TRANSFERÈCIES 
CORRENTS 

    13-4411-479.00 Concessió transport  600.000,00 52.363,74 547.636,26 

05-432-479.00 Subvenció complex esportiu 50.000,00 5.942,00 44.058,00 

     

 

TOTAL BAIXES CAPITOL 4 
 

58.305,74 
 

     

 

TOTAL BAIXES  
 

93.802,63 
 

     CAPITOL 8  
 
ROMANENT DE 
TRESORERIA 

     
870.00 Romanent de tresoreria per despeses generals  

 
9.982,50 

  
ROMANANET DE TRESORERIA  PER DESPESES SOSTENIBLES  

   

     CAPITOL 8 
ROMANENT DE 
TRESORERIA 

    

870.01 
Romanent de tresoreria per despeses 
sostenibles 

 
390.166,00 

 

     

 

TOTAL BAIXES CAPITOL 8 
 

400.148,50 
 

     

 

TOTAL FINANÇAMENT  
 

493.951,13 
  

 
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. 
 

7.- FESTES LOCALS ANY 2018 
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Atesa l’Ordre TSF/101/2017, de 25 de maig , del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies per la qual s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2018 a 
Catalunya. 
 
Atès que l’article 2 regula que s’han de fixar a més, dues festes locals a proposta dels 
ajuntaments. 
 
Atès que s’han fixat com a festes locals de Valldoreix els dies 21 de maig, dilluns de la 2ª 
Pasqua i el divendres 29 de juny dia de Sant Pere. 
 
En virtut de tot l’anterior, RESOLC: 
 
PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Valldoreix, els dies 21 de maig dilluns de la 2ª 
Pasqua i el divendres 29 de juny dia de Sant Pere, com a festes locals per a l’any 2018. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a l’Ajuntament de Sant Cugat i al Departament de 
Recursos Humans de l’EMD de Valldoreix, a les Escoles, associacions i entitats de Valldoreix. 
 
TERCER.- DONAR publicitat de la present resolució en el web de l’EMD de Valldoreix. 
 

8.- NOMENAR A JOSEP PUIG BELMAN COM A REPRESENTANT DE L’EMD DE 
VALLDOREIX EN EL CONSELL DE SEGURETAT I CONVIVÈNCIA DE SANT CUGAT DEL 
VALLÈS 

 
Atès que el 24 d’octubre de 2016 es va presentar el Pla Local de Seguretat 2017-2020, que té 
com a principal objectiu enfortir la coordinació dels diferents cossos i agents de seguretat 
ciutadana de Sant Cugat. El nou pla aborda la seguretat des d’un punt de vista global i preveu 
actuacions de l’àmbit del sistema de seguretat, la seguretat ciutadana, la viària, l’àrea de 
protecció civil, el civisme i el medi ambient. 
 
Vist que el Pla Local de Seguretat Ciutadana preveu la convocatòria del Consell de Seguretat i 
Convivència de Sant Cugat del Vallès, que és l’òrgan consultiu i informatiu de representació de la 
ciutadania en el sistema local de seguretat pública. 
 
D’acord amb l’article 5 del Reglament del Consell Local de Seguretat i Convivència, forma part del 
Consell un membre de la junta de veïns de l’EMD de Valldoreix, a proposta del plenari de la Junta 
de Veïns de l’EMD. 
 
Atesa la voluntat de convocar properament una sessió plenària del Consell, i que és necessari 
nomenar un representant de l’EMD en l’esmentat Consell, es proposa al ple de la Junta de Veïns 
l’adopció del següent ACORD: 
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Primer.- NOMENAR EL Sr. Josep Puig Belman, president de l’EMD de Valldoreix, com a 
representant de l’EMD de Valldoreix en el Consell de Seguretat i Convivència de Sant Cugat del 
Vallès, d’acord amb l’article 5 del Reglament del Consell. 
 
Segon.- TRAMETRE aquest acord a l’Oficina de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès. 
 

9.- MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, DE L’ORGANIGRAMA I DE LA RELACIÓ 
DE LLOCS DE TREBALL AMB LA CREACIÓ DE DUES PLACES DE MESTRE DE LA LLAR 
D’INFANTS I UNA PLAÇA D’ADMINISTRATIU FUNCIONARI ADSCRITA ALS SERVEIS 
D’ATENCIÓ CIUTADANA 

 
Atès l’ informe del Tècnic d’Educació sobre la necessitat de la creació de dues places de Mestre de 
la Llar d’Infants. 
 
Atès l’informe de la Secretaria-Interventora sobre la necessitat de creació d’una plaça 
d’administratiu funcionari adscrita als serveis d’atenció ciutadana. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
MODIFICAR la plantilla de personal, la relació de llocs de treball i l’Organigrama, amb la creació 
de dues places de Mestre per la Llar d’Infants, i amb la creació d’una plaça d’administratiu 
funcionari adscrita als serveis d’atenció ciutadana; i amb l’amortització de dues places 
d’educadora de la Llar d’Infants i una plaça d’auxiliar administratiu laboral dels serveis d’atenció 
ciutadana. 
 
EXPOSAR al públic aquest acord mitjançant edicte insert en el Butlletí Oficial de la província i en 
la web i portal de transparència de l’EMD, durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual 
els interessants podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions durant el termini 
d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi publicat la seva aprovació definitiva. 
 
TRAMETRE aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, així com 
a la Delegació del  Govern. 
 
 

10.- - VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL, DE LES FITXES DESCRIPTIVES I DE LA 
PROPOSTA RETRIBUTIVA DELS LLOCS DE TREBALL DE MESTRE/COORDINADORA DE LA 
LLAR D’INFANTS I D’ADMINISTRATIU FUNCIONARI D’ATENCIÓ CIUTADANA 

 

Atès que en aquest Ple , s’han creat dues places de Mestre de la Llar d’Infants i una 
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plaça d’Administratiu funcionari adscrit al servei d’atenció ciutadana. 
 
Atès que en la Comissió de Valoració , realitzada el dia 30 de juny de 2019, s’han valorat els 
llocs de treball de Mestre/Coordinadora i d’Administratiu d’atenció ciutadana, així com la 
proposta retributiva. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR LA VALORACIÓ I PROPOSTA RETRIBUTIVA del lloc de treball de 
Mestre/Coordinadora de la Llar d’infants i d’administratiu funcionari d’atenció ciutadana que es 
materialitza en relació a les fitxes descriptives de cada lloc on s’assignen les funcions, 
atribucions i comeses que ha de realitzar aquest personal: 
 
 

- Valoració Mestre/Coordinador 
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Retribució 

total mensual
Sou Base

Complement 

Destinació 

Complement 

 Específic

Major 

Dedicació

Jornada 

Partida
Observacions

SG A2 18 AG SSPP08 B) 6.6.2.c
Diplomatura en Magisteri especialitat en 

Educació Infantil o grau corresponent
Decret 161/2002

- Curs de Primers 

Auxilis                               

  - Certif icat negatiu de 

delictes de naturalesa 

sexual

L Concurs 27.846,20 € 706,38 € 2.026,47 € 968,57 € 398,74 € 659,16 €

INCORPORACIÓ NOU LLOC DE TREBALL 2017

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS REQUISITS CONCEPTES RETRIBUTIUS

 
 

- Valoració Administratiu d’atenció ciutadana 
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ÀREA DE SERVEIS GENERALS

Administratiu/va. Atenció Ciutadana SG C1 11 AG ADM SSGG24 A) 2.2.3.b
Batxillerat o Formació Professional de 

Grau Superior o equivalent
Decret 161/2002 F Concurs 22.809,50 € 628,53 € 1.643,35 € 727,23 € 240,00 € 614,61 € 61,51 €

INCORPORACIÓ NOU LLOC DE TREBALL 2017

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS

DENOMINACIÓ DEL LLOC

REQUISITS CONCEPTES RETRIBUTIUS

 
 
T’adjunta a l’expedient els següents documents que ho justifiquen: 
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- Fitxes descriptives SSGG24 d’administratiu i SSPP08 de mestre/coordinadora 
- Valoració de la Comissió de Valoració de cada lloc de treball 

 
SEGON.- TRAMETRE aquest acord al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, així com a la Delegació del  Govern. 
 

11.- DONAR COMPTE DEL DECRET 407/2017, DE DATA 26 DE JUNY DE 2017, DE 
MODIFICACIÓ DE LA DEDICACIÓ PARCIAL DE LA VOCAL ELENA DEGOLLADA 

 

Donar compte del següent Decret 407/2017 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 26 
de juny de 2017: 

 

“Atès que per acord del Ple de la Junta de Veïns, de data 25 de juny de 2015, es van aprovar 
les indemnitzacions per assistència òrgans col.legiats, retribució als membres de la Corporació i 
aportació als grups municipals. 
 
Atès que per Decret 435/2016, es va acordar determinar que la Sra. Elena Degollada Bastos 
desenvoluparia les seves funcions, amb règim de dedicació parcial , amb una dedicació de 18’75 
hores setmanals, que representa una dedicació del 50 per cent, com a vocal amb adscripció 
d’àrea, a partir del dia 6 de juliol de 2016, dia de la presa de possessió del seu càrrec, en la 
quantia de 15.500 euros anuals, establerta en l’acord de data 25 de juny de 2015. 
 
Atès que la Sra. Elena Degollada Bastos té encarregada l’àrea d’Economia, Serveis Generals, 
Participació Ciutadana i Pla d’Actuació Municipal, la qual necessita més hores de dedicació, per 
ser una àrea de molta activitat. 
 
Atès que la Sra. Elena Degollada Bastos ha demanat una excedència voluntària del seu lloc de 
treball a partir del dia 1 de setembre de 2017 per a dedicar més temps a l’EMD de Valldoreix. 
 
HE RESOLT 
 
DETERMINAR que la Sra. Elena Degollada Bastos desenvoluparà les seves funcions, amb 
règim de dedicació parcial , amb una dedicació de 28’12 hores setmanals, que representa una 
dedicació del 75 per cent, com a vocal amb adscripció d’àrea, a partir del dia 1 de setembre de 
2017, en la quantia de 26.100 euros anuals, establerta en l’acord de data 25 de juny de 2015. 
 
DONAR-NE COMPTE al proper Ple ordinari 
 
PUBLICAR aquest acord al BOP, al DOGC i al portal de la transparència i web de l’EMD.” 
 

12.- RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ 
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DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C/ MOLÍ 

 

Atès que per acord del Ple de la Junta de Veïns, de data 23 de març de 2017, es va acordar 
aprovar inicialment el Projecte de Reurbanització del C/ Molí, redactat per l’enginyer de camins,  
Miquel Martí Tineo, amb un pressupost de 49.868’30 euros més IVA. 

 

Atès que el Projecte es va notificar personalment als propietaris afectats per l’expropiació, i va 
quedar públic en el BOP de data 10 d’abril de 2017 i en la web de l’EMD, i per edicte publicat en 
el BOP en data 17 de maig de 2017 i en la web es va allargar el termini d’exposició al públic fins 
el dia 16 de juny de 2017. 

 
Atès que en el termini d’exposició al públic s’han presentat 94 al.legacions. 
 
Atès el següent informe emès al respecte pel Cap d’Urbanisme i Mobilitat, de data 23 de juny 
de 2017: 
 
“ Antecedents 
El PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL CARRER MOLÍ, ENTRE EL CARRER ANTONI CABALLÉ I 
EL CARRER BARCELONETA, ha estat promogut per l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, i ha estat redactat per Miquel Martí Tineo, enginyer de camins. 
 
El projecte es va aprovar inicialment per acord en sessió plenària celebrada per la Junta de 
Veïns de l’EMD de Valldoreix de data 23 de març de 2017. 
 
Marc normatiu 
-  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals de Catalunya. 
-  Pla general metropolità de Barcelona, aprovat en data 14-7-1976. 

 
Al·legacions 
En el termini d’exposició pública, s’han rebut els següents escrits d’al·legacions: 
 
1. Escrit presentat per la propietat de les finques cadastrals 2499701 i 2499702, 
Alberto Fuster Pedro i Esther Jordana Costa, en data 16-6-2017 (RE 515). 
 
Al·legació 1: Nul·litat del projecte d’urbanització perquè no s’ajusta al PGM 
Exposen que l’alineació que reprodueix el projecte s’ha desplaçat erròniament cap a l’oest i  
“s’inventa” un xamfrà nou, i considera per tant que l’afectació és a la finca situada al costat est 
(carrer Molí, 17, amb referència cadastral 2400501). Aporta un informe tècnic, el qual es 
fonamenta en la transcripció del planejament disponible al web de l’Àrea Metropolitana de 
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Barcelona. Conclouen que la conseqüència jurídica d’aquest error és la nul·litat del projecte. 
 

Valoració 
En primer lloc cal aclarir que, en aquest àmbit, l’única transcripció oficial del PGM aprovat 
en data 14-7-1976 és la Transcripció a escala 1/2000 (Valldoreix) aprovada en data                   
27-4-1984 i 16-12-1986. La transcripció reproduïda al web de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona no té valor normatiu, tal com adverteix expressament el propi web. 
 
Doncs bé, el projecte es limita a traslladar l’alineació determinada en el plànol a escala 
1/2000 del PGM a l’aixecament topogràfic reproduït a escala 1/100 en el plànol 02 “Planta 
topogràfica i definició geomètrica”. Sens dubte el dibuix sobre un aixecament topogràfic a 
reproduït a escala 1/100 ofereix una major precisió que el plànol d’alineacions del PGM 
dibuixat sobre la cartografia obtinguda per vol aeri i reproduïda a escala 1/2000. Excepte 
pel que fa a la major precisió, el projecte segueix les determinacions essencials del PGM. 
D’una banda és inqüestionable que el PGM determina en aquest tram del carrer Molí un 
vial de 8 metres d’amplada i un xamfrà de 7 metres de longitud, mentre que actualment el 
vial té una amplada de 7 metres i el xamfrà té una longitud de 5 metres. Quant a la 
comprovació de quines parcel·les resulten afectades per l’alineació determinada en el 
PGM, en els gràfics següents es pot constatar que l’alineació de la banda oest passa a 
tocar de la piscina de la parcel·la del C. Molí, 24 (ref. cadastral 2499702) mentre que a la 
cartografia topogràfica municipal la tanca existent està situada a 1,5 metres del paviment 
exterior de la piscina. Al recular la tanca 1 metre, segons el projecte redactat, l’alineació 
del vial restarà a 0,50 m, distància que es correspon amb el criteri del plànol d’ordenació 
del PGM, salvant lògicament la major precisió que suposa el canvi d’escala. Per tant, es 
verifica que el projecte ha traslladat correctament les alineacions determinades en el 
plànol del PGM a escala 1/2000 sobre el plànol topogràfic de major detall, i ha reproduït 
correctament l’afectació per alineació de vial al costat oest. 
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 PGM 
1976 transcripció a escala 1/2000 Topogràfic municipal 
 
Al·legació 2: Nul·litat per via de fet 
Reiteren que el projecte no s’ajusta al planejament urbanístic i per tant no implica la legitimitat 
de l’expropiació. 
 

Valoració 
Tal com s’ha justificat a l’al·legació anterior, el projecte s’adequa a les determinacions del 
planejament urbanístic general i per tant la declaració d’utilitat pública de les obres i la 
necessitat d’ocupació dels terrenys està plenament legitimada d’acord amb el que 
estableix l’article 109 del TRLU. 

 
Al·legació 3: Manca de justificació 
Exposen que el projecte no està degudament motivat perquè únicament es basa en l’informe 
tècnic de data 17-3-2017 i es limita a recollir la petició d’uns quants veïns, i a dir que la finalitat 
és implantar el doble sentit de circulació i millorar les condicions d’accessibilitat a les voreres, 
sense pronunciar-se sobre la capacitat d’absorció dels carrers afectats, ni sobre l’increment 
potencial de desplaçaments, ni acredita que sigui una millora per a la seguretat viària, ni si 
reduirà la sinistralitat, tot d’acord amb els principis  establerts a la Llei 9/2003, de 13 de juny, 
de la mobilitat. També esposen que el projecte no s’adequa a l’Estudi de Mobilitat de Valldoreix 
que es contrari a la bidireccionalitat de la xarxa viària al generar indisciplina d’aparcament i 
manca d’espai viari. Així com es fa constar l’informe de la Policial local, de data 21-4-2016, 
desfavorable a implantar el doble sentit de circulació amb les condicions actuals del carrer, no 
consta que hagi emès informe favorable en relació al projecte aprovat inicialment. 
 

Valoració 
El projecte motiva adequadament la proposta en base a les determinacions del Pla 
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general metropolità de 1976 que preveu un vial de 8 metres d’amplada, i a les restriccions 
a la mobilitat de vehicles i persones que suposa l’amplada actual de 7 metres. Així a 
l’apartat 3 de la Memòria diu: “Concretament el carrer Molí disposa de dues voreres a 
diferent nivell de quelcom més d’1 metre (per tant no compleixen la normativa 
d’accessibilitat)  i una calçada d’uns 5 metres, totalitzant els 7 metres entre alineacions de 
façana. Els carrers adjacents tenen un ample superior entorn als 8 metres. Per tant, el 
curt i central tram del carrer Molí esdevé punt crític, a més limitat per dos girs 
pronunciats, un d’ells en angle recte (costat Antoni Caballé). 
 
Per tant, la motivació i justificació del projecte és clara: la millora de la mobilitat a peu i 
dels vehicles en base a la millor distribució de l’espai viari obtingut a partir de l’amplada 
determinada en el PGM de 8 metres. Quant a la mobilitat a peu, l’objectiu principal és 
dotar les voreres de les condicions mínimes obligatòries d’accessibilitat. Així la vorera est 
és manté amb l’amplada actual propera a 1,20 metres, lliura d’obstacles, i amb 
eixamplaments  en els quals es pot inscriure un radi d’1,50 m, a menys de 25 metres de 
distància. En canvi la vorera oest és la que es reforma totalment, ja que l’amplada actual 
d’1,10 metres i els fanals que obstaculitzen el pas fan que no compleixi les condicions 
mínimes obligatòries. La proposta consisteix en ampliar dita vorera a 1,55 metres 
d’amplada i els fanals deixin una amplada lliure mínima de pas d’1,20 metres. 
 
Quant a la millora de la mobilitat en vehicle, el projecte recupera la doble direcció del 
carrer que ja havia tingut històricament. La necessitat és clara degut a la configuració 
orogràfica del sector de la Serreta, ja que presenta dos subsectors clarament dividits per 
la riera de Saladrigues.  Degut a dita orografia, aquest tram del carrer Molí i el pont del 
carrer Barceloneta és l’únic eix viari que comunica els dos subsectors en una àrea urbana 
força extensa i que, amb l’actual sentit únic de circulació obliga a molts vehicles a 
augmentar innecessàriament els recorreguts per altres carrers de l’entorn. Amb les obres 
d’urbanització de la Floresta al sector nº 7 La Bòvila, executades l’any 2010, aquest tram 
del carrer Molí va passar a tenir un sòl sentit de circulació pel perill que representaven les 
dues corbes dels extrems, molt tancades. Així ho ha confirmat posteriorment l’informe de 
la policia local de data 21-4-2016. Per aquest motiu està plenament motivat que el 
projecte proposi l’obtenció de l’amplada total de 8 metres prevista en el PGM per tal 
d’urbanitzar la part del vial destinada al trànsit rodat amb les necessàries condicions de 
seguretat viària, de forma que s’amplia la secció de la calçada de 4,75 a 5,30 metres, i 
s’amplien els radis de gir en els dos extrems. 
 
També l’informe previ de data 30-5-2016, reproduït en el projecte, justifica la millora de la 
distribució del trànsit i de la connectivitat entre els dos subsector dividits per la riera de 
Saladrigues amb l’ esquema de circulació que es reprodueix tot seguit. Així destaca la 
connectivitat nord-sud a través dels carrers Sant Jaume i Mata, mentre que en sentit est-
oest els carrers Barceloneta, Molí i Antoni Caballé completen l’esquema bàsic de 
distribució. Cal aclarir que l’Estudi de mobilitat de Valldoreix no és contrari a la 
bidireccionalitat ja que proposa el doble sentit en diversos carrers de la xarxa bàsica 
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interna, sempre que les dimensions dels vials ho permetin. Per tant, no resulta 
contradictori que el projecte recuperi el doble sentit de circulació d’aquest tram del carrer 
Molí una vegada es disposi de la secció de 8 metres establerta en el planejament 
urbanístic (PGM 76). 
 

 
 
La proposta tampoc contravé els principis de la a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la 
mobilitat, expressats a l’article 2. Així, l’ampliació de la vorera oest respon al dret dels 
ciutadans a l'accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequades i segures i amb el 
mínim impacte ambiental possible. D’altra banda, com ja s’ha dit, la millora de la 
distribució interna del trànsit rodat amb un esquema de doble sentit de circulació no té per 
objectiu generar major nombre de desplaçaments en vehicle privat, sinó racionalitzar i 
reduir els itineraris d’accés als  domicilis del sector de la Serreta més afectats per la 
fragmentació provocada per la riera de Saladrigues. Tot això, dimensionant l’amplada de 
la calçada i els radis de gir per tal de millorar la seguretat viària.  

 
Al·legació 4: Oposició majoritària dels veïns 
Exposen que el projecte es remet a una petició veïnal formulada per 45 veïns i al·leguen que no 
s’ha tingut en compte que 87 veïns s’han manifestat en contra del projecte ara aprovat 
inicialment. 
 

Valoració 
Efectivament, el projecte es formula arran de una petició veïnal de data 6-4-2016 per 
recuperar el doble sentit de circulació, i del posterior informe tècnic de data 30-5-2016. No 
obstant el projecte va més enllà de dita petició i inclou la millora de les condicions 
d’accessibilitat de les voreres. 
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Quant a l’escrit presentat per 87 veïns en data 3-11-2016, aquest no es va presentar en 
contra del projecte, ja que en aquella data no estava redactat ni aprovat inicialment, i no 
havia estat sotmès encara a informació pública. L’escrit es manifestava simplement en 
contra del doble sentit de circulació degut a la pèrdua de places d’aparcament, l’augment 
del trànsit i per tant de la inseguretat per la poca visibilitat dels girs i la proximitat a zones 
de vianants, i per comportar una despesa innecessària en una zona recentment 
urbanitzada. En aquest sentit, cal dir que a través del projecte i dels informes tècnics ha 
quedat justificat que la proposta de doble sentit de circulació en aquest tram de carrer 
obeeix a una millora de la distribució del trànsit intern però no comporta un augment 
global dels desplaçaments en el conjunt del sector de la Serreta. També l’augment de 
l’amplada de la calçada i dels radis de gir a les cantonades garanteix que dita modificació 
s’implanti amb les degudes condicions de seguretat viària. El projecte tampoc interfereix 
amb la zona de trànsit pacificat (prioritat invertida) de la resta del carrer Molí. Per últim, el 
pressupost de l’actuació ascendeix a 66.849,17 euros, el qual no resulta desproporcionat, 
tenint en compte que la major part del cost es concentra en la nova construcció de la 
vorera oest que actualment no disposa de les mínimes condicions d’accessibilitat, i es 
manté la resta de la obra d’urbanització executada l’any 2010. 
 
Al mateix temps, cal fer notar que la principal justificació i motivació del projecte s’ha de 
centrar en les raons d’interès general, les quals no es poden substituir per un mer 
recompte del nombre de posicions a favor o en contra. En aquest sentit cal tornar a fer 
esment a les raons d’interès general que han estat exposades en la Memòria del projecte i 
els informes tècnics municipals: 
 
1) L’execució del planejament urbanístic general, el Pla general metropolità de 1976, que 

determina una amplada de 8 metres per aquest vial. 
 

2) Dotar a les voreres de les condicions mínimes i obligatòries d’accessibilitat universal, 
d’acord amb la normativa d’aplicació. 

 

3) Millorar la distribució interna del transit de vehicles mitjançant la millora de la 
connectivitat entre els dos subsectors de La Serreta dividits per la riera de Saladrigues, 
i reduir els itineraris d’accés amb vehicle als domicilis de l’entorn.  

 
Al·legació 5: Pèrdua de places d’aparcament 
Exposen que a conseqüència del projecte de reurbanització es perdran places d’aparcament, ja 
que a més de les places del carrer Molí se suprimiran les del carrer Barceloneta i el carrer 
Antoni Caballé, cosa que generaria un constant desplaçament de vehicles buscant aparcament 
amb la consegüent incidència sobre la mobilitat i el medi. 
 

Valoració 
El projecte comporta la pèrdua de tres places d’aparcament en el carrer Molí; cal 
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destacar que les parcel·les d’aquest tram, amb habitatges unifamiliar aïllats, ja disposen 
d’espai d’aparcament suficient a l’interior de la parcel·la. Quant al carrer Barceloneta es 
tracta d’un carrer sense fronts de parcel·les i les places actuals acostumen a estar buides. 
Quant al carrer Antoni Caballé, es perden les dues primeres places, una per l’excessiva 
proximitat a la cantonada i l’altra per la ubicació del nou pas de vianants. 
 
La pèrdua de places d’aparcament és, doncs assumible, tenint en compte que la majoria 
d’habitatges poden disposar d’espai d’aparcament a l’interior de la parcel·la, i en qualsevol 
cas el benefici de la millora de l’accessibilitat a les voreres i de la connectivitat de la xarxa 
viària compensa sobradament la disminució de places d’aparcament. 

 
Al·legació 6: Subsidiàriament, valoració de l’expropiació 
Exposen que, d’acord amb l’informe tècnic de data 6-6-2017 que adjunten, el valor del sòl 
edificable corresponent a finques qualificades pel planejament urbanístic amb la clau 20a/10 és 
de 346,39 €/m2s, resultant una indemnització total per l’afectació de les finques cadastrals 
2499701 i 2499702 de 12.958,97 €, a més d’haver de compensar amb la reposició de tots els 
elements constructius afectats. 
 

Valoració 
La valoració aportada parteix d’algunes premisses errònies. Aplica a les parcel·les 
afectades un coeficient d’edificabilitat de 0,75 m2/m2, però en realitat es tracta de 
parcel·les amb superfícies inferiors a la mínima i, per tant cal aplicar el coeficient reduït 
d’acord amb el que estableix l’article 343 de les Normes urbanístiques del PGM. En aquest 
cas, a la parcel·la 2499701 correspondria un coeficient de 0,73 m2/m2, i a la parcel·la 
2499702 un coeficient de 0,57 m2/m2.  
 
D’altra banda, l’informe es basa en el valor d’expectativa de venda de productes 
immobiliaris similars de l’entorn obtingut a través de la font goolzom.com. La mateixa font 
atorga un valor mitja de 2.249 €/m2 limitant a l’entorn més immediat de característiques 
similars a les finques valorades. A aquest valor cal aplicar un coeficient reductor per 
obtenir el valor final de venda ja que aquest és inferior al valor de l’oferta. Aplicant un 
coeficient de 0,9 el valor de venda mitjà seria de 2.024,10 €/m2st. 
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Quant al valor de construcció, l’informe barreja fonts diferents: el mòdul COAC i el preu 
obtingut en el BEC. Prenent únicament el preu del BEC per provenir d’una base 
estadística, el cost de construcció d’una casa aïllada de 150 a 300 m2 és de 1.566,94 
€/m2 (1r trimestre 2017), incloses les despeses de seguretat i salut, honoraris tècnics i 
permisos d’obra. 
 
Al mateix temps, la valoració omet que ambdues parcel·les estan afectades per la línia 
elèctrica d’alta tensió Can Jardí – Favència 110kV, a conseqüència de la qual la finca del 
carrer Antoni Caballé, 3, amb referència cadastral 2499701, no resulta edificable. 
Precisament per aquest motiu, dita finca va ser eximida de participar en les contribucions 
especials del projecte d’urbanització de la Bòbila-La Serreta. 
 
Prenent en consideració les dades anteriors, el valor de repercussió que s’obtindria per m2 
de sòl seria inferior al valor estimat en el projecte, de 182,67 €/m2. Per tant, es proposa 
mantenir el valor aplicat en el projecte. 
 
Les persones interessades al·leguen que existeixen elements afectats que no han estat 
identificats en el projecte però no aporten informació sobre els mateixos que permeti fer 
una valoració més precisa. En qualsevol cas, en l’execució de l’obra s’hauran de reposar la 
totalitat dels elements constructius afectats. 

 
2. Escrit presentat pels vocals de la CUP-PC, Xavier Humet i Ferran Margineda, en 
data 16-6-2017 (RE 529). 
 
Al·legacions  
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Els vocals exposen que subscriuen les al·legacions presentades per la propietat de les finques 
cadastrals 2499701 i 2499702, Alberto Fuster Pedro i Esther Jordana Costa. 
 

Valoració 
Es refereixen a les al·legacions núm. 1, 3, 4 i 5 presentades per Alberto Fuster Pedro i 
Esther Jordana Costa. Atès que dites al·legacions ja han estat contestades a l’apartat 
anterior, es donen per reproduïdes en el present informe. Igualment, cal remarcar que 
davant la legítima defensa de l’interès particular de les persones propietàries afectades pel 
projecte, aquest està subordinat a l’interès general, tal com s’ha argumentat i justificat en 
la resposta a les al·legacions 3, 4 i 5. 
 

3. Escrits presentat en data 16-6-2017 per Juan A. Bellon Sojar (RE 420), Sara J. 
Busta Castaño (RE 421),  Xavier Pérez Busta (RE 422),  Salvador Gil Feixa (RE 423),  
Montserrat Pareja Estany (RE 425), Carmen Díaz Gorostegui (RE 426),  Eugeniya 
Borisova (RE 427),  David Fuster Pedro (RE 428), Roser Grivé (RE 429),  Patricia 
Casals (RE 430), Salvador Montagut Bala (RE 432), Maria Palma Castillon (RE 433), 
Jesus Alonso Sainz (RE 434), Michael Gordon (RE 435), M. Mar Casenave (RE 436), 
Josep Baltiérrez (RE 437), Pascal Minumuaneza (RE 438), Maria Baltierrez Gimenez 
(RE 439, Jean Damasone Rutayusure (RE 440), Antonia Gimenez Plaza (RE 441), 
Maria Ochoteco Asensio (RE 442), Helena Valsells (RE 443), Marta Vidal Roca (RE 
444), Maite Fayàs Sastrada (RE 445), Josep Solibes Pons (RE 446), Natalia Silva (RE 
447), Lluis Pérez Pujol (RE 448), Emilia Barnés (RE 449), Mª Carmen Guerrero 
Moncasi (RE 450), Adrià Fuertes Falcón (RE 451), Felix Collantes Obiol (RE 452), 
Nuria Falcon (RE 453), M. Carmen Callo (RE 454), Maria Ortiz Muñoz (RE 455), 
Pedro Gomez Moreno (RE 456), M. Montserrat Asensio Fuster (RE 457), Elena 
Collantes Calvo (RE 458),  Jose Calero Lopez (RE 459), José Soto Diaz (RE 460), 
Carmen Muñoz (RE 461), Lluís Domingo (RE 462), Núria Boadella Queralt (RE 463), 
Mercedes Soto Carrillo (RE 464), Eduard Casas Cortadellas (RE 465), Montserrat 
Vivies Bellu (RE 466), Angels Ramos Gómez (RE 467), María Sánchez Tejedor (RE 
468), Joan C. Ferrer Artigas (RE 469), Jose Luís Balsells Cubella (RE 470), Imran Ur 
Rehman (RE 471), Irfan Ur Rehman (RE 472), Leonor Castany (RE 473), Jesus 
Muntaner Aragon (RE 474), Ramon Riumbau (RE 475), Jordi Corral (RE 476), 
Cristina Font F. (RE 477), Silvia Gelabert Mas (RE 478), Francesc Palanques Frances 
(RE 479), Gabriel Benmayor (RE 480), Joan Casas Gassol (RE 481), M. Carmen 
Fonfria Miguel (RE 482), María Pérez (RE 483), Josep M. Mas Jove (RE 484), Marcos 
Ochoteco Asensio (RE 485), Juan Ochoteco Asensio (RE 486), Isabel Carrillo (RE 
487), Francisca Sota Diaz (RE 488), M. Pilar Sampedro (RE 489), Jordi Viñas Pich 
(RE 490), Carlos Masuidal (RE 491), Eduard Lopez (RE 492), R. Cristina Batista (RE 
493), Teresa M. Roquez (RE 494), M. Carmen Pardo (RE 495), Enric Pardo (RE 496), 
Pascual Valls Palau (RE 497), Carmen Ramon Gil (RE 498), Nati Ramon Gil (RE 499), 
Marita Montagut Sala (RE 501), Maria Asunción Sala Rialp (RE 502), Juan Ignacio 
Ochoteco Garcia (RE 503), Ramon Llonch (RE 504), Juan Carlos Barthe (RE 505), 
Moises Cohen (RE 506), Anna Aletà (RE 507), David Cohen (RE 508), Francesc 
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Roca Ribes (RE 509), Isabel Ochoteco Asensio (RE 511), Lina Vivas Mizrahi (RE 
512), Helena Llonch (RE 513), Jordi Llonch (RE 514), i Domingo Triay Darder (RE 
522). 
 
Al·legacions  
Tots els escrits repeteixen les al·legacions 1, 3, 4 i 5 presentades per la propietat de les finques 
cadastrals 2499701 i 2499702, Alberto Fuster Pedro i Esther Jordana Costa.  
 

Valoració 
Atès que dites al·legacions ja han estat contestades als apartats anteriors, es donen per 
reproduïdes en el present informe. 

 
 
4. Escrit presentat en data 16-6-2017 per Juan Carlos Barthe (RE 505). 
 
Al·legacions  
La persona interessada repeteix les al·legacions 1, 3, 4 i 5 presentades per la propietat de les 
finques cadastrals 2499701 i 2499702, Alberto Fuster Pedro i Esther Jordana Costa.  
 

Valoració 
Atès que dites al·legacions ja han estat contestades als apartats anteriors, es donen per 
reproduïdes en el present informe. No obstant, cal advertir que el Sr. Juan Carlos Barthe 
presenta dites al·legacions com a propietari de la finca situada al carrer Molí, 17, amb 
referència cadastral 2400501, situada en el front oposat de les dues finques afectades pel 
present projecte. En aquest cas, cal fer notar que en l’al·legació 1 exposa que l’afectació 
determinada en el PGM per assolir l’amplada de vial de 8 metres és a la banda est del 
carrer, i per tant està argumentant de forma indirecta que l’alineació de vial afecta la seva 
pròpia finca del carrer Molí, 17. Cal respondre particularment, doncs, al Sr. Juan Carlos 
Barthe que el projecte, en aplicació del PGM, dibuixa l’afectació vial en el costat oest i no 
el costat contrari com argumenta l’informe tècnic aportat en l’escrit d’al·legacions, cosa 
que comportaria afectar la finca del carrer Molí, 17. 

 
Conclusions 
Per tot l’anterior, es proposa: 
 

1) Desestimar les al·legacions formulades Alberto Fuster Pedro i Esther Jordana Costa (RE 
515), en qualitat de propietaris de les finques cadastrals 2499701 i 2499702; pels vocals 
de la CUP-PC, Xavier Humet i Ferran Margineda (RE 529),  i per Juan A. Bellon Sojar (RE 
420), Sara J. Busta Castaño (RE 421),  Xavier Pérez Busta (RE 422),  Salvador Gil Feixa 
(RE 423),  Montserrat Pareja Estany (RE 425), Carmen Díaz Gorostegui (RE 426),  
Eugeniya Borisova (RE 427),  David Fuster Pedro (RE 428), Roser Grivé (RE 429),  Patricia 
Casals (RE 430), Salvador Montagut Bala (RE 432), Maria Palma Castillon (RE 433), Jesus 
Alonso Sainz (RE 434), Michael Gordon (RE 435), M. Mar Casenave (RE 436), 
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Josep Baltiérrez (RE 437), Pascal Minumuaneza (RE 438), Maria Baltierrez Gimenez (RE 
439, Jean Damasone Rutayusure (RE 440), Antonia Gimenez Plaza (RE 441), Maria 
Ochoteco Asensio (RE 442), Helena Valsells (RE 443), Marta Vidal Roca (RE 444), Maite 
Fayàs Sastrada (RE 445), Josep Solibes Pons (RE 446), Natalia Silva (RE 447), Lluis Pérez 
Pujol (RE 448), Emilia Barnés (RE 449), Mª Carmen Guerrero Moncasi (RE 450), Adrià 
Fuertes Falcón (RE 451), Felix Collantes Obiol (RE 452), Nuria Falcon (RE 453), M. Carmen 
Callo (RE 454), Maria Ortiz Muñoz (RE 455), Pedro Gomez Moreno (RE 456), M. 
Montserrat Asensio Fuster (RE 457), Elena Collantes Calvo (RE 458),  Jose Calero Lopez 
(RE 459), José Soto Diaz (RE 460), Carmen Muñoz (RE 461), Lluís Domingo (RE 462), 
Núria Boadella Queralt (RE 463), Mercedes Soto Carrillo (RE 464), Eduard Casas 
Cortadellas (RE 465), Montserrat Vivies Bellu (RE 466), Angels Ramos Gómez (RE 467), 
María Sánchez Tejedor (RE 468), Joan C. Ferrer Artigas (RE 469), Jose Luís Balsells 
Cubella (RE 470), Imran Ur Rehman (RE 471), Irfan Ur Rehman (RE 472), Leonor Castany 
(RE 473), Jesus Muntaner Aragon (RE 474), Ramon Riumbau (RE 475), Jordi Corral (RE 
476), Cristina Font F. (RE 477), Silvia Gelabert Mas (RE 478), Francesc Palanques Frances 
(RE 479), Gabriel Benmayor (RE 480), Joan Casas Gassol (RE 481), M. Carmen Fonfria 
Miguel (RE 482), María Pérez (RE 483), Josep M. Mas Jove (RE 484), Marcos Ochoteco 
Asensio (RE 485), Juan Ochoteco Asensio (RE 486), Isabel Carrillo (RE 487), Francisca 
Sota Diaz (RE 488), M. Pilar Sampedro (RE 489), Jordi Viñas Pich (RE 490), Carlos 
Masuidal (RE 491), Eduard Lopez (RE 492), R. Cristina Batista (RE 493), Teresa M. Roquez 
(RE 494), M. Carmen Pardo (RE 495), Enric Pardo (RE 496), Pascual Valls Palau (RE 497), 
Carmen Ramon Gil (RE 498), Nati Ramon Gil (RE 499), Marita Montagut Sala (RE 501), 
Maria Asunción Sala Rialp (RE 502), Juan Ignacio Ochoteco Garcia (RE 503), Ramon 
Llonch (RE 504), Juan Carlos Barthe (RE 505), Moises Cohen (RE 506), Anna Aletà (RE 
507), David Cohen (RE 508), Francesc Roca Ribes (RE 509), Isabel Ochoteco Asensio (RE 
511), Lina Vivas Mizrahi (RE 512), Helena Llonch (RE 513), Jordi Llonch (RE 514), i 
Domingo Triay Darder (RE 522). 

 
2) Aprovar definitivament 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.- Desestimar totes les 94 al.legacions presentades en base a l’informe del Cap 
d’Urbanisme i Mobilitat que s’ha reproduït en el cos d’aquest escrit. 

Segon.- Aprovar definitivament el Projecte de Reurbanització del C/ Molí, redactat per 
l’enginyer de camins, Miquel Martí Tineo, amb un pressupost de 49.868’30 euros més IVA. 
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Tercer.- Notificar personalment aquest acord a totes les persones que han presentat 
al.legacions. 

Quart.- Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i a la web de l’EMD de Valldoreix. 

 

13.- RESOLUCIÓ DE LES AL.LEGACIONS PRESENTADES I APROVACIÓ DEFINITIVA 
DEL PROJECTE DE REURBANITZACIÓ DEL C/ NARD ENTRE RAMON ESCAYOLA I EL 
AVINGUDA BAIXADOR 

 

Atès que per acord del Ple de la Junta de Veïns, de data 26 de gener de 2017, es va acordar 
aprovar inicialment el Projecte de Reurbanització del C/ Nard entre Ramon Escayola i Avinguda 
Baixador, redactat per Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP amb un pressupost de 
1.207.589’23 euros més IVA. 

 

Atès que el Projecte es va notificar personalment als propietaris afectats per l’expropiació, i va 
quedar públic en el BOP de data 13 de febrer de 2017 i en la web de l’EMD, als efectes de 
poder presentar al.legacions. 

 
Atès que en el termini d’exposició al públic s’han presentat dues al.legacions 
 
Atès el següent informe emès al respecte pel Cap d’Urbanisme i Mobilitat, de data 16 de juny 
de 2017: 
 

“Antecedents 
 
El PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PASSEIG DEL NARD, ENTRE L’AVINGUDA DEL BAIXADOR I 
L’AVINGUDA DE RAMON ESCAYOLA, ha estat promogut per l’Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix, i ha estat redactat per BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP. 
 
El projecte es va aprovar inicialment per acord en sessió plenària celebrada per la Junta de 
Veïns de l’EMD de Valldoreix de data 26 de gener de 2017. 
 
Marc normatiu 
-  Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals de Catalunya. 
-  Pla general metropolità de Barcelona, aprovat en data 14-7-1976. 

 
Al·legacions 
En el termini d’exposició pública, s’han rebut dos escrits d’al·legacions que es valoren a 
continuació. 
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Al·legació 1: Pilar Borràs Pibernat (RE 964 10/3/2017) 
Sol·licita que també es mantingui informada del procés d’expropiació a la Sra. Rosa Ralita 
Borràs, amb DNI 35029176S, i domicili a l’Av. Joan Borràs, 58, en qualitat de propietària, al 
50% indivís, de les finques amb referència cadastral 0506814 i 0507901, situades a l’Av. Joan 
Borràs, 57 i 64. Al mateix temps, informa que les referides finques estan actualment arrendades 
a Vila Valldoreix, S.L., com a ús de residència geriàtrica i aparcament, i sol·licita que les obres 
s’executin de forma que causin els mínim perjudici a l’activitat de la residència i s’informi a dita 
empresa en tot allò referent a l’execució de les obres (data inici, modificació de l’escala d’accés, 
zona d’accés de les ambulàncies i comunicació amb el jardí).  Quant a les superfícies de les 
referides finques, adverteix que les superfícies no coincideixen amb les de les escriptures i amb 
les del cadastre i sol·licita saber si s’ha fet un aixecament topogràfic de la superfície inicial de la 
parcel·la i de la porció a expropiar. Finalment sol·licita que es revisi el valor de la zona 20a/10,  
ja que considera que no hi ha proporció entre el valor del bé a expropiar i la indemnització 
contemplada en el projecte, tant si es te en compte el valor de mercat com el valor fiscal, i que 
es tingui en compte el perjudici patrimonial que comporta la pèrdua d’una parcel·la del total de 
la finca, al ser 200 m2 un terç dels necessaris per a la parcel·la mínima. 
 

Valoració 
En el tràmit d’informació pública s’ha notificat l’acord d’aprovació inicial a la Sra. Rosa 
Ralita Borràs i a Vila Valldoreix, S.L., com a persones interessades en l’expedient. 
 
Tota execució d’obres comporta haver de donar la màxima informació i procurar les 
menors afectacions possibles a les activitats de l’entorn afectat. En aquest cas, caldrà 
mantenir el contacte necessari amb el titular de l’activitat per garantir en tot moment les 
condicions d’accés a la residència tant de les persones com de les ambulàncies. 
 
Les superfícies de les porcions de terreny a expropiar s’han obtingut mitjançant 
aixecament topogràfic. No és objecte del projecte comprovar la superfície total de les 
finques ni la seva correspondència amb les superfícies registrals o cadastrals. 
 
 L’afectació d’una porció de terreny de 200,61 m2 no comporta la pèrdua d’una parcel·la; 
ja que el nombre de parcel·les possibles en cas de divisió està en relació amb la superfície 
qualificada de subzona 20a/10, i aquesta no ha variat. En qualsevol cas, la divisió en 
parcel·les o l’increment de l’edificació comportaria la cessió obligatòria i gratuïta de la 
porció de sòl afectada per alineació de vial. Quant al valor unitari del terreny expropiat de 
182,67 €/m2 aquest deriva de la qualificació del sòl de sistema general viari (clau 5) en sòl 
urbà consolidat, tenint en compte el valor residual del sòl de l’entorn, no el valor del sòl 
net de parcel·la edificable. Com a referència, es pot dir que existeix una proporció d’1/3 
entre el valor residual del sòl de l’entorn i el valor del sòl net de parcel·la. 
 

 
Al·legació 2: Marta Colas Fafian (RE 1197 24/3/2017) 
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Exposa que és titular de la finca registral 4357 (aporta nota registral) situada al Pg. Nard, 38, i 
destaca que l’any 2001 es va atorgar una llicència de parcel·lació amb núm. d’expedient 33/01, 
per la qual la finca matriu de 1.898,75 m2 es va dividir en tres parcel·les de superfície superior 
a 600 m2 cadascuna. L’aprovació del projecte d’ampliació del Pg. Nard , i la consegüent 
declaració d’utilitat pública i la necessitat d’ocupació dels terrenys compresos, afectaria 
especialment una de les tres parcel·les resultants de dita llicència que passaria a tenir 551,20 
m2, i per tant inferior a la mínima establerta de 600 m2. Al mateix temps, considera que el 
projecte no motiva suficientment la necessitat d’ocupació dels terrenys afectats, ja que al 
passeig del Nard no hi ha comerç ni serveis, hi ha un trànsit mínim de vianants i 
majoritàriament és una via de pas de vehicles entre Mira-sol i Valldoreix, resultant innecessària 
una vorera de 2,65 m d’amplada amb arbrat. Quant a l’objectiu de recuperar el doble sentit de 
circulació  i millorar l’itinerari del transport públic, seria suficient amb eliminar l’aparcament 
sense necessitat de fer cap obra. Finalment considera no motivat el valor de 182,67 €/m2 
aplicat en el projecte, i considera que hauria de ser de 600 €/m2, com a mínim, més tenint en 
compte que l’expectativa de venda de la parcel·la no edificada resultant del projecte de 
parcel·lació és de 400.000 €. 
 

Valoració 
En relació a la llicència de parcel·lació amb núm. d’expedient 33/01, actualment està 
essent objecte d’un expedient de revisió d’ofici, incoació que ha estat convenientment 
motivada i notificada a la persona interessada. L’afectació d’una porció de terreny de 
200,61 m2 no comporta la pèrdua d’una parcel·la; ja que el nombre de parcel·les 
possibles en cas de divisió està en relació amb la superfície qualificada de subzona 20a/10, 
i aquesta no ha variat. En qualsevol cas, la divisió en parcel·les o l’increment de l’edificació 
comportaria la cessió obligatòria i gratuïta de la porció de sòl afectada per alineació de 
vial. 
 
Quant a la justificació de la utilitat pública i de la necessitat d’ocupació dels terrenys 
afectats, aquesta ja ve motivada essencialment pel planejament urbanístic general, el PGM 
de 1976, que qualifica la porció de sòl afectat de sistema viari bàsic (clau 5). Dita 
justificació seria, per tant, suficient. Al mateix temps, el projecte s’adequa al Pla de 
Mobilitat Urbana de Sant Cugat del Vallès, segons el qual el passeig del Nard forma part 
de la xarxa de vianants, havent de destinar un mínim del 40% de la secció als vianants. 
Tenint en compte que la secció projectada és de 9,65 m, les voreres proposades d’1,70 m 
i 2,65 m, representen en conjunt un 45% de la secció i compleixen amb el mínim 
determinat en el PMU. D’altra banda no resulta admissible simplement recuperar el doble 
sentit de circulació, eliminant l’aparcament, sense ampliar les voreres actuals que no 
compleixen les condicions mínimes obligatòries d’accessibilitat. Finalment, la incorporació 
d’arbrat a la vorera ampliada suposa una millora ambiental i paisatgística plenament 
justificada tractant-se d’un carrer que forma part de la xarxa bàsica interna municipal. 
 
Quant al valor del sòl, aquest no es pot motivar per una expectativa de venda. En 
qualsevol cas, el valor de 600 €/m2  que proposa la persona al·legant seria un valor de 
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sòl net de parcel·la amb aprofitament urbanístic, però no seria el valor residual del sòl de 
l’entorn, tenint en compte que es tracta d’un sòl destinat a sistema general viari, tal com 
ja s’ha respòs en l’anterior al·legació. 

 
Per tot l’anterior, es proposa: 
 

1) Desestimar les al·legacions formulades per la Sra. Pilar Borràs Pibernat i per la Sra. Marta 
Colas Fafian. 
 

2) Aprovar definitivament el PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL PASSEIG DEL NARD, ENTRE 
L’AVINGUDA DEL BAIXADOR I L’AVINGUDA DE RAMON ESCAYOLA. “ 

 

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

 

Primer.- Desestimar les dues al.legacions presentades en base a l’informe del Cap 
d’Urbanisme i Mobilitat que s’ha reproduït en el cos d’aquest escrit. 

Segon.- Aprovar definitivament el Projecte de Reurbanització del C/ Nard entre el carrer 
Ramon Escayola i l’Avinguda Baixador, redactat per Baena Casamor Arquitectes BCQ, SLP amb 
un pressupost de 1.207.589’23 euros més IVA. 

Tercer.- Notificar personalment aquest acord a totes les persones que han presentat 
al.legacions. 

Quart.- Publicar aquest acord al BOP, al DOGC i a la web de l’EMD de Valldoreix. 

 
 

14.- PROPOSTA D’ACORD DE L’EMD DE VALLDOREIX D’ADHESIÓ ALS ACORDS MARC 
DEL SERVEI D’ASSEGURANCES I DEL SERVEI DE MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES DEL 
CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL I L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES. 

 

PRIMER.- Atès que per resolució de la Presidència, del dia 20 de maig de 2015, es va acordar 
l’inici d’expedient de servei de pòlisses d’assegurances per les entitats locals de Catalunya, amb 
la denominació d’expedient 2015.04, de les quals serà prenedor el Consorci Català de 
Desenvolupament Local i co-prenedores aquelles administracions i/o organismes públiques, 
sòcies del Consorci Català pel Desenvolupament Local que s’hi adhereixin. 
  
SEGON.- Que en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 21 d’agost de 2015 i el 
Butlletí oficial de la Província del dia 13 d’agost de 2015, es va fer públic l’anunci pel qul es 
licitava el dit contracte. 
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TERCER.- Que en data 29 d’octubre es va reunir la mesa de contractació, la qual va valorar les 
proposicions de les mercantils següents per a cadascun dels lots i va traslladar la corresponent 
proposta a la Comissió executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local per tal que 
adopti l’acord d’adjudicació, segons: 
  
Lot 1.- Danys a edificacions i instal·lacions a favor de la mercantil “Segurcaixa Adeslas, SA de 
Seguros y Reaseguros”. 
Lot 2.- Vida, a favor de la mercantil “Vida Caixa, SA de Seguros y Reaseguros”. 
Lot 3.- Accidents, a favor de la mercantil “Zurich Insurance PLC, Sucursal en España”. 
Lot 5.- Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil “Zurich Insurance PLC, Sucursal 
en España”. 
Lot 6.- Responsabilitat Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor de la 
mercantil “Segurcaixa Adeslas SA de Seguros y Reaseguros”. 
Lot 7.- Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil “Arag, SE Sucursal en 
España”. 
  
QUART.- La Comissió Executiva de data 30 de novembre de 2015, va acordar adjudicar els lots 
a les empreses asseguradores d’acord amb la proposta de valoració exposada al punt anterior. 
  
CINQUÈ.- Que la contractació d’assegurances privades per part de les administracions públiques 
és objecte de contracte privat d’acord amb allò que disposa el Reial Decret Legislatiu 3/2011, 
de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós d ela Llei de Contractes del sector públic i la 
resta de normativa de contractació. 
  
SISÈ.- Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la 
resta de normativa de contractació. 
  
SETÈ.- Que el Comitè Executiu del Consorci Català pel Desenvolupament Local, en sessió de 21 
d’abril de 2015 va decidir convocar un concurs per a la contractació i prestació del Servei de 
distribució i mediació de les assegurances, i al mediació i assessorament als municipis i ens 
locals de Catalunya. 
  
VUITÈ.- Aprovat l’expedient de forma definitiva, es va publicar anunci en el Diari Oficial de la 
Unió Europea, en el Butlletí Oficial de l’Estat, en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, 
en dos diaris de difusió nacional i en el perfil del contactant de l’òrgan de contractació d’aquest 
Consorci, a fi que els interessats pogueren presentar les seves proposicions. 
  
NOVÈ.- Que en data 25 de juny va cloure el termini de presentació d’ofertes. 
  
DESÈ.- Mitjançant acord, adoptat en sessió pública el dia 14 de juliol de 2015, la mesa de 
contractació va aprovar la proposta d’adjudicació a favor de l’empresa Ferrer & 
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Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, i va traslladar la corresponent proposta a la Comissió 
executiva del Consorci Català pel Desenvolupament Local, per tal que adopti l’acord 
d’adjudicació. 
  
ONZÈ.- La Comissió executiva en data 14 de juliol de 2015, va acordar adjudicar a l’empresa 
Ferrer & Ojeda Asociados, Correduria de Seguros, l’acord marc del servei d’assessorament i 
mediació d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya, en els termes que 
s’hi relacionen, la contractació i prestació del servei de distribució i mediació de l’assegurança 
de responsabilitat civil, i la mediació i assessorament als municipis i ens locals de Catalunya. 
  
DOTZÈ.- Que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts al Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 
14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del sector públic i la 
resta de normativa de contractació. 
  
Per tot això, en conseqüència es proposa formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts, 
d’acord amb les següents clàusules: 
  
1.- Que l’EMD de Valldoreix s’adhereix a l’acord marc del servei de mediació d’assegurances 
amb destinació a les entitats locals de Catalunya, adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant Ferrer & 
Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’EMD, d’acord amb el termini assenyalat a la 
formalització de l’acord marc, fins les 24 hores del 31 de desembre de 2017 amb les dues 
pròrrogas anuals previstes. 
  
2.- Que l’EMD de Valldoreix s’adhereix a l’acord marca del servei d’assegurances i contracta les 
pòlisses que a continuació s’indiquen: 
  
Lot 3.- Accidents a favor de la mercantil “Zurich Insurance PLC, sucursal en España”. 
Lot 5.- Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil “Zurich Insurance PLC”. 
Lot 6.- Responsabilitat Càrrecs Electes i personal al servei de l’administració, a favor de la 
mercantil “Segurcaixa Adeslas, SA, de Seguros y Reaseguros”. 
Lot 7.- Defensa Jurídica i reclamació de danys a favor de la mercantil Arag, SE Surcursal en 
España”. 
  
3.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de 
Ferrer& Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local. 
  
4.- Notificar el present acord mitjançant correu administratiu, al Consorci Català de 
Desenvolupament Local (C/València 231, 6è, 08007 Barcelona) i a Ferrer&Ojeda (C/Tamarit 
155-159, 08015 Barcelona) 
  
5.- Per a dur a terme aquestes adhesions a les pòlisses licitades, s’han d’anul·lar en temps i 
forma les pòlisses actuals. A tal fi, s’autoritza expressament a Ferrer&Ojeda perquè pugui 
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anul·lar els contractes o pòlisses actuals amb els companyies asseguradores. 
 

15.- RESOLUCIÓ DE LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA ATORGADA PER L’EMD, PER 
L’ÚS PRIVATIU D’UN SECTOR DE LA PLAÇA DE L’ESTACIÓ PER A LA INSTAL.LACIÓ 
D’UN QUIOSC DE VENDA DE DIARIS, REVISTES I ALTRES PRODUCTES 

 
Per acord del Ple de la Junta de veïns de l’EMD de Valldoreix, en data 29 de setembre de 2016, 
es va acordar aprovar la proposta de resolució del contracte de la concessió d’un quiosc a la 
Plaça de l’Estació, i sotmetre l’expedient a dictamen de la Comissió Jurídico Assessora. 
 
Vist que el dictamen 21/2017, de data 9 de febrer de 2017, de la Comissió Jurídica Assessora, 
ha resolt informar favorablement la resolució de la concessió administrativa, atorgada per 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, al Sr. Federic Oriol, per l’ús privatiu d’un 
sector de la plaça de l’Estació per a la instal.lació d’un quiosc de venda de diaris, revistes i altres 
productes. 
 
Vist que el propi dictamen recorda que la destinació de les instal.lacions en el moment de 
l’extinció del la concessió, amb caràcter de norma bàsica, l’article 101.1 de la Llei de Patrimoni 
de les Admnistracions Públiques estableix: “quan s’extingeixi la concessió, les obres, 
construccions i instal.lacions fixes existents sobre el bé demanial han de ser demolides pel 
titular de la concessió o, per execució subsidiària, per l’Administració a costa del concessionari, 
llevat que el seu manteniment hagi estat previst expressament en el títol concessional o que 
l’autoritat competent per atorgar la concessió ho decideixi”.  
 
Complementàriament l’article 62.1.1) de Reglament de patrimoni dels ens locals coonsidera una 
clàusula mínima d’existència necessària de tota concessió demanial “l’obligació del concessionari 
de deixar lliures i vacus, a disposició de l’Administració, dins el termini establert, els béns 
objecte de la concessió, i de reconèixer la potestat d’aquesta per acordar-ne i executar-ne, per 
si mateixa, el llançament.” D’una manera coherent amb aquesta normatica, l’article 6.k) del plec 
de condicions imposa al concessionari l’obligació de “deixar lliures i vacus, a disposició de l’EMD 
concedent, els béns objecte de la concessió, en ocasió de la seva extinció, en els terminis 
establerts”. En aquest mateix sentit, en seu de regulació de l’extinció de la concessió demanial, 
l’article 14 del mateix plec de condicions estableix que, “en cas d’extinció, el concessionari 
haurà de deixar lliures i vacus, a disposició de l’EMD concedent, els béns objecte de la 
concessió, en el termini de 30 dies des del moment que s’entengui extingida la concessió. 
Dintre de l’esmentat termini haurà d’enretirar al seu càrrec tots els elements que no hagin de 
ser objecte de resversió a favor de l’EMD concedent. Per al cas d’incomplir aquesta obligació, el 
concessionari reconeix la potestat de l’EMD concedent d’acordar i executar, per si mateix, el 
llançament, amb les despeses causades a càrrec del concessionari i podent fer-les efectives 
l’EMD amb càrrec a la garantia constituïda”. I continua més endavant: “ En el moment de 
lliurament de la possessió a l’EMD concedent, el concessionari haurà de lliurar els béns objecte 
de concessió, les construccions i instal.lacions i qualsevol altre element que hagi de ser objecte 
de reversió, en perfecte estat de conservació. Les reparacions que s’hagin d’efectuar per 
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l’incompliment d’aquesta obligació seran realitzades per l’EMD, a càrrec del concessionari, i el 
seu import deduït de la garantia, prèviament a la seva devolució” 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
RESOLDRE la concessió administrativa, atorgada per l’entitat municipal descentralitzada de 
Valldoreix al Sr. Federic Oriol, per l’ús privatiu d’un sector de la plaça de l’Estació per a la 
instal.lació d’un quiosc de venda de diaris, revistes i altres productes. 
 
REQUERIR al Sr. Federic Oriol que en el termini de 30 dies a comptar de la notificació d’aquest 
acord, deixi lliures i vacus, a disposició de l’EMD, els béns objecte de la concessió. Haurà 
d’enretirar al seu càrrec tots els elements que no hagin de ser objecte de reversió, inclòs el 
mòdul d’estructura metàl.lica.  
 
Reverteixen en plena propietat de l’EMD les instal.lacions i escomeses, així com els aparells 
comptadors de subministraments, les qual s’hauran de trobar en perfecte. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

16.-ACCIÓ DE GOVERN 

 
 

17.- PRECS I PREGUNTES 

 

PRECS I PREGUNTES DEL GRUP DE CUP-PC 

1.  Des dels grups municipals de l’oposició els hi volem fer el seguent prec en relació a las 
elevades despesses en assessoraments jurídics i minutes de contenciosos provinents de 
recursos externs o de vostès mateixos que tot ho recorreixen. Demostrant una vegada i un altre 
una actitud gens receptiva davant les sentències judicials, el que suposa unes despesses 
importants en els darrers anys (2011-2016) han suposat 112.348 € de despesses fixes 
d’assessorament i 104.592 € de recursos contenciosos. 

Els hi posarem un exemple. Bobines. Diàleg zero, arriba la sentència que condemna a l’EMD i 
vostès el que fan es simplement dir als veïns que hauran de pagar extres de contribució , amb 
imports de interessos inclosos. 

Es per això que els i preguem que dialoguin més. Amb veïns i amb els seus representants. Que 
deixin de menystenir amb declaracions que no venen al cas a una part de la població més gran 
que la que els hi ha donat el suport a vostès. 

Potser farem un poble més amable...  potser la gent del poble tindrà més ganes de participar. 
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OBERTURA DELS CAP’S A L’AGOST. 

PREC per a que no se’ns prengui més el pel ni a nosaltres ni a la ciutadania i se’ns informi 
d’una vegada i se’ns doni còpia de les gestions acordades i realitzades i de les respostes 
obtingudes per part de l’Ajuntament de Sant Cugat i de la Conselleria de Salut de la 
Generalitat, al respecte de la petició per part d’aquest Ple de l'obertura del CAP de Valldoreix i 

la resta de CAP’s durant el mes d’agost tal com varem acordar ara ja fa un any. 

Ni cartes de Mutua de Terrassa informant que tancaran el cap, ni estadístiques dels serveis i 
assistència donada…. Senzill. Missives enviades a l’ajuntament i al Sr. Comin, i les respostes 
que haurien d’haver en el cas que aquest govern es prengui seriosament la tasca encomanada 
per les veïnes i veïns de Valldoreix. 

PRECS I PREGUNTES DEL GRUP DE CIUTADANS 

1. Tanques del parc infantil:  
Acte de vandalisme de les tanques del parc del carrer Brollador, el que està al costat del 
poliesportiu.  Que feien les tanques quan vostès van votar que no a la moció que vaig presentar 
fa uns mesos i que deia clar que era necesari posar tanques per evitar l´entrada de porcs 
senglars i per suposat per evitar que els nens surtin a la carretera sense adonar-se mentre 
están jugant?   
 
2. La poda: 
Crec que aquesta pregunta ja és la segona vegada que la faig però davant de la nul.la resposta 
i de la mateixa actitud la torno a fer. Perquè no es recullen les restes de les podes? És una 
boigeria que amb les temperatures que estem patin veiem les restes tirades per on passen els 
operaris, però no és ni una ni dos és que sembla que sigui un hàbit o un costum. No són 
conscients que és tant o més perillós, si cala foc, les restes que van deixant que les males 
herbes. 
Quin és el motiu? 
 
3. Ens agradaría saber quin és el despatx d´arquitectes o urbanistes que están duent a terme la 
transcripció per al territorio de Valldoreix del PGM a escala 1:1000. Si ho ha contractat l´EMD i 
quin procediment ha utilitzat? Si hi ha alguna mena de col.laboració entre aquest despatx i 
l´Emd a part de l´obvia? 

 

Valldoreix, a 10 de juliol de 2017 
 
El President 
 
 
 
 
Josep Puig Belman 


