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ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL VINT-I-VUIT DE MAIG DE DOS MIL NOU. 
 
A Valldoreix, el dia vint-i-vuit de maig de dos mil nou, a la Nau de Cultura de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il�lustra Presidenta de la Junta de Veïns, senyora 
MONTSERRAT TURU I ROSELL –Grup CPCV-, es reuneixen a les 20.00  hores els Vocals següents: 
senyor JOAN GAYA I BELTRAN -Grup CPCV-, senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –Grup CPCV- 
SR. PABLO ALONSO GONZÁLEZ –Grup CPCV-, SR. JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP CiU-, SRA. SUSANA 
HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-, SRA. ANGELA Mª BLEDA I LORENZO –GRUP CiU- SR. EDUARDO 
DELGADO I RODRÍGUEZ –GRUP CiU-, assistits per la Secretària de la Corporació senyora 
CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió plenària ordinària, en 
primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot seguit, la Presidenta 
excusa l’absència de la SRA. ÀNGELS SOLÉ I GILI –GRUP CiU-. Per ordre de la Presidència a la 
deliberació i votació de l’assumpte de l’Ordre del dia que és objecte de la present sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE 
DATA 8 D’ABRIL  DE 2009 I LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 6 DE MAIG DE 2009. 
 
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que han estat redactats els esborranys de les Actes de la 
sessió ordinària de data 8 d’abril  de 2009, i de la sessió extraordinària de data 6 de maig de 2009, 
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: APROVAR l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària 
de data 8 d’abril de 2009 i sessió extraordinària de 6 de maig de 2009. 
 
VOTACIÓ.- Queda aprovat per unanimitat. 
 
 
2. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 4/2009 DEL PRESSUOST PRORROGAT 2008. 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i exposa que segons l’article 22.2.e i 47 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, l’aprovació de la modificació del pressupost és competència del Ple per majoria simple. 
 
Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s’hagi de realitzar alguna 
despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi 
hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la incoació de l’expedient de 
modificació de crèdit a través d’un suplement de crèdit, i el finançament es pot realitzar a  romanent 
de tresoreria i a baixes per transferència. 
 
De conformitat amb l’article 177 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l'adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- APROVACIÓ de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2009 del Pressupost 
prorrogat 2008 a través d’un suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i a baixes per 
transferència. 
 
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma: 
 
PROPOSTA  DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS,  CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM 4/09 

PRESSUPOST PRORROGAT 2008 EMD DE VALLDOREIX 
CAP. 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS   
PARTIDA Descripció partida Consignació 

inicial i 
modificació 

Proposta Consignació 
definitiva 

02-121-226.99 Despeses ventades 251.267,05 287.349,42 538.616,47 
19-533-227.29 Neteja forestal  1.600,00 43.200,00 44.800,00 

     
 TOTAL CAPITOL 2 252.867,05 330.549,42 583.416,47 
     
 TOTAL 
SUPLEMENT 
CRÈDITS 

252.867,05 330.549,42 583.416,47 

 
Aquestes despeses es financien amb els següents ingressos: 
 
MAJORS INGRESSOS   

    
CAPITOL 8 ROMANENT DE TRESORERIA Consignació inicial Major ingrés 
870.02 Romanent parcial de tresoreria 1.793.164,15 287.349,42 
ROMANENT DE TRESORERIA 1.793.164,15 287.349,42 

    
BAIXES PARTIDES DESPESES Consignació inicial Baixes  
19-512-450.00 Transferència Generalitat Justícia 43.200,00 43.200,00 
BAIXES CAP.4  43.200,00 43.200,00 

    
 TOTAL FINANÇAMENT 1.836.364,15 330.549,42 
    

 
SEGON.- Exposar el públic aquest expedient durant el termini de 15 dies hàbils, mitjançant un 
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Provincia, els efectes de examen i reclamació dels 
interessats. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició per resoldre-les.  
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que 
aquesta modificació pressupostària prové de la partida que es va haver de dotar per urgència per 
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solucionar tot el tema de les ventades. A data d’avui la despesa real contractada puja 538.616,47 
euros, l’ampliació feta en l’anterior sessió plenària era de 251.267, 05 euros i ara es tractaria 
d’aprovar la diferència que és de 287.349,42 euros. Per altra banda, que seria el següent punt, és 
una modificació que seria una partida que estava en un capítol determinat passar-la en una altre 
capítol. La partida que estava contemplada en el capítol de subvencions, concetament per un 
conveni amb el CIRE, conveni entre el Departament de Justícia i el Departament de Treball de la 
Generalitat de Catalunya que s’utilitzava per fer la neteja de les franges de seguretat. Enguany 
aquest conveni no ha sortit i llavors traslladem la partida de 43.200 euros a un altre capítol, 
concretament el 2, a la partida de neteja forestal. Manifesta que des del dia 19 de gener que és 
quan varem tenir la catàstrofe i varem tenir les actuacions d’urgència que es van acabar quasi bé el 
15 de març, que és quan es va acabar l’acció de recollida per part de l’administració de tot el 
brancam de les parcel�les privades així com l’arbrat del carrer. El que ens queda ara pendent és 250 
hectàrees de terreny forestal afectat i 90 hectàrees que tenen un greu grau d’afectació i finalment 
hem pogut fer un contracte que està inclòs en aquesta ampliació pressupostària també, mitjançant 
l’acord que ha fet el Departament de Medi Natural amb l’associació de ramatans, per poder fer una 
acció de neteja d’aquestes hectàrees. El calendari pendent, que també voldria remarcar, i com la 
magnitud és tal, fins i tot amb una acció continuada es preveu que tenim gairebé un any de feina 
per poder fer net aquestes hectàrees que tenen greu grau d’afectació i que envolten el perímetre 
sud de Valldoreix. Em sap greu perquè hem tingut plens multitudinaris i avui no hi ha tanta gent per 
a què tinguéssin informació de primera mà, tot i que serà explicat en l’informatiu i si és necessari 
farem les seccions d’explicació que sigui menester. Volia fer una crida a la responsabilitat perquè 
d’aquí a quatre dies tenim la verbena de Sant Joan i és una crida a la responsabilitat de tots 
nosaltres perquè hem de ser conscients que tenim realment un perill que ens envolta que és 
considerable. A partir d’aquí és un tema que hem de controlar al màxim totes les accions que es 
puguin considerar com a una perillositat afegida a la situació que actualment tenim. Manifesta que 
vol remarcar la necessitat d’aprovació d’aquesta partida perquè són temes contractats i s’ha de fer 
front al seu pagament. Fer una remarca del cost d’aquesta ventada, que 538.616,47 sense comptar 
les despeses de personal, que a grosso modo si es suméssin serien els 600.000 euros, i altra cosa 
que m’agradaria que tots fossim conscients, és que aquesta despesa per una administració com la de 
Valldoreix és realment important, per treballar amb el pressupost tal com estem treballant ara, i de 
la situació de crisis general, on la recaptació ha baixat de forma important.  
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que evidentment la 
recaptació ha baixat, concretament les llicències d’obres han fet una bona caiguda i això afecta la 
nostra economia. 
 
Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ, i manifesta que en situacions 
d’emergència el govern és el competent per fer qualsevol actuació i el nostre grup sempre ha donat 
suport a tot el que s’ha fet, malgrat no ha estat informat tal com ens hagués agradat. Sabem que és 
una despesa molt important, però tot i així votarem a favor d’aquestes partides. 
 
VOTACIÓ.- Sotmès a votació queda aprovat per unanimitat dels membres presents. 
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3.  MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 
 
No es presenten mocions ni propostes pels grups del Ple.  
 
 
4.  ACCIÓ DE GOVERN 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que hi ha un punt que li agradaria 
aclarir perquè no sé si algú dels avui presents és afectat, però hem rebut queixes  per la preocupació 
respecte de l’acumulació del triturat de brancatge en la primera acció d’urgència. Com tothom sap 
varem acumular tot el brancam recollit dels carrers en els dos terrenys que són propietat de l’EMD, un 
a Fuster Serracant i l’altre a l’antic camp de futbol, i hem rebut alguna queixa i de fet tenim la 
perspectiva amb l’empresa que ha portat a terme aquest triturat, i com queden restes per moldre i 
tenim el compromís que durant el mes de juny això podrà estar recollit. Els explico això perquè fruit de 
la gran quantitat de massa forestal com de biomassa que es va generar, de la mateixa manera que les 
serradores han tingut un col�lapse i han tancat portes i no ha anat més material, passa el mateix amb 
aquest tipus de producte perquè ja ha començat a fermentar i només és utilitzable com a terra 
vegetal. Però tots els industrials que valoritzen aquest tipus de producte tenen uns stoks ingens i ens 
estem trobant amb problemes per poder col�locar aquest producte. Sàpiguen que també estem 
treballant per solucionar aquest problema i que en principi durant el mes de juny pugui quedar 
solucionat. 
 
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL, i manifesta que només vol informar com 
està la situació amb el concessionari de l’escola de música. Ja sa signat una pròrroga per un any més 
perquè tal com anava el procés no es preveia fer la matriculació dels alumnes amb els termes que era 
necessari. Els pares també han manifestat que volen participar en la redacció dels nous plecs perquè 
ells no tenien representació fins ara i per tot plegat s’ha vist que no donava temps a redactar i aprovar 
els plecs d’una nova concessió. Informar que s’està donant suport des de l’oficina d’atenció ciutadana, 
per a formalitzar les pre-inscripcions,  i així no incidir en el temps de secretaria de l’escola.  
 
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN, i manifesta que entre els molts temes que estem 
duent a terme, destaquem fonamentalment tres. Un és l’estat de situació en el qual està la gestió de la 
instal�lació d’un mercat no sedentari a Valldoreix, i manifesta que està molt avançat, que s’ha proposat 
una nova ubicació a banda de la proposada inicialment, i que serà en el carrer Bruc que és 
l’aparcament en bateria que hi ha en el carrer paral�lel al tren, a continuació de l’aparcament de la 
plaça de l’estació i que serà molt visible i fàcil d’accedir-hi des de molts punts i hi caben moltes 
botigues, més o menys unes 100, i la proposta és que es faci dissabte al matí. Vull recordar que és 
una vella reivindicació i és de on va sortir la idea, realment que és del Casal d’Avis i estem treballant 
amb ells per informar-los i que puguin aportar les seves idees. El segon tema, és que s’ha acabat el 
període d’al�legacions per la constitució del Consell de la Vila i per tant es podrà donar per definit 
properament. Certament hi ha hagut una al�legació, que es resoldrà aviat i es procedirà en les 
properes setmanes a la constitució de la primera sessió del Consell de la Vila. Un altre problema que 
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encara dura i que estem molt insatisfets de com està funcionant, és el tema de l’enllumenat públic que 
hi ha encara algun petit sector de Valldoreix que encara està a les fosques degut a les ventades, 
perquè s’han hagut de fer noves instal�lacions, i això ha endarrerit moltíssim la gestió de l’EMD, en uns 
moments en què encara està col�lapsada per efecte de tots els processos administratius degut a 
aquestes ventades i que durarà encara un temps. 
 
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que les obres de la casa de la vila continuen i de principi 
preveiem que abans de l’estiu tindrem la sala de plens i dues de polivalents que ens permetran fer les 
sessions plenàries, exposicions i altres i, que per l’últim trimestre de l’any, acabarem amb les obres de 
l’edifici de l’arxiu, i els jardins abans de les festes de Nadal. Esperem que aquest any es puguin acabar 
totes les obres de la Casa de la Vila. Per altra banda, estem netejant tota la zona del Castell de Canals, 
i esperem que d’aquí a 10 dies puguem començar l’arranjament de la paret i també de la zona a fi i a 
efecte que la gent pugui anar a visitar una cosa d’interès històric. També, una primícia, encara que 
quan parlo de les torres d’alta tensió, tothom mira al cel, pensant que això no s’aconseguirà mai, dir-
los que hem superat una sèrie de dificultats i que s’està signant una addenda al conveni que diu que la 
forma de resoldre ja no és l’eliminació de les torres en alguns trams sinó el soterrament, i de principi hi 
ha un calendari en el que el mes de novembre, Endesa començarà a fer els tràmits de licitació de 
l’obra de soterrament. Hem pactat les parts del conveni que són Fecsa Endesa, Red Eléctrica, Institut 
Català d’Energia de la Generalitat, l’ajuntament de Valldoreix i el de Sant Cugat. Ja saben que aquest 
conveni ha estat promogut des de l’EMD de Valldoreix considerant que afecta d’una manera clara el 
nostre territori. Sembla que tot va bé, tothom està d’acord, s’acabarà el tram just a Mas Janer a Mira-
sol, i amb els diners que tothom va comprometre es podrà pagar aquesta obra, i en una nova 
modificació pressupostària incorporarem l’import per contractar l’estudi bàsic que ens permetrà 
treballar amb els veïns afectats de l’avinguda Baixador i fer participació ciutadana. El calendari és 
aquest i tot fa pensar que les obres no triguin molt a iniciar-se,  calculo que a mitjans del 2010, cosa 
que tots ens congratularem.  
 
Pel que fa al barri de Can Casulleras, i de les últimes sol�licituds que varen formular, volia explicar-los 
que s’ha fet molta feina, s’ha pintat la senyalització vertical i horitzontal, se’ls ha fet la consulta per 
veure on prefereixen col�locar una font a la vora dels camins de passejada, i també dir-los que tenim 
previst l’arranjament del carrer Esparver per l’últim trimestre de l’any. 
 
Demà passat fineix l’exposició pública del projecte de l’Escola Bressol, ja s’han signat tota una sèrie de 
crèdits que ens ha donat la Caixa de Catalunya i els interessos els subvenciona la Diputació de 
Barcelona. Penso que properament es podrà procedir a licitar l’obra i començar el mes de setembre i 
obrir la nova Escola Bressol a la propera temporada. 
 
Activitat hi ha força i amb una única intenció que és millorar els serveis que l’EMD presta als seus 
ciutadans. 
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5. PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula el vocal senyor JOSEP PUIG I BELMAN, i manifesta que volia formular tres preguntes 
ràpides. La primera és saber l’estat actual de l’aplicació de l’ordenança de l’aparcament de zona verda, 
perquè ens falta molta informació. La segona és sobre les obres de la Rbla. M. J. Verdaguer que 
sembla ser que s’han fet reunions amb els comerciants i tampoc sabem a quins acords han arribat. La 
tercera és saber què estan fent en el terrenys confluència Ctra. Vallvidrera i Avinguda Mas Fuster, on 
fa dies la Brigada d’obres de l’EMD està treballant.  
 
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que pel que fa l’ordenança per l’aparcament de l’àrea verda, 
saben vostès que són 420 places, pintades i reservades als veïns de Sant Cugat i Valldoreix, l’objecte 
d’aquesta proposta ha estat facilitar a la nostra gent que puguin aparcar sense cost fins el mes de 
desembre perquè ho considerem un període experimental. S’ha de veure la repercussió de la posada 
en pràctica d’aquesta zona i amb la quantitat de vehicles i que es posarà en pràctica a partir del mes 
de juliol. A partir del mes de juny es podrà sol�licitar a l’EMD el distintiu i s’explicarà quins són els 
tràmits a seguir per aconseguir aquest passi o sol�licitud de distintiu. Esperem sigui una gestió ràpida i 
l’únic que hem detectat que no es va incloure en la moció aprovada, és si tindran dret a aparcar els 
empleats de les empreses que treballen a la zona. Per tant, es farà una proposta incorporant aquesta 
modificació en el proper ple que celebrem. Al marge d’això, qualsevol persona que tingui mobilitat 
reduïda i tingui aquest distintiu podrà aparcar sense cap problema sense pagar res perquè d’aquí al 
mes de desembre es pugui veure com van les coses i solucionant  els petits problemes que puguin 
anar sorgint. En relació a aquest triangle de terreny que hi ha a la carretera de Vallvidrera cantonada 
Mas Fuster, és una zona on van caure molts arbres i hi ha un petit projecte per fer una zona agradable 
on la gent pugui seure en un banc, hi hagi gronxadors pels nens, i replantarem vegetació i deixar-ho el 
més digne possible, tenint en compte que és l’entrada del poble. De ser un terreny que no servia per 
res, doncs farem una mica de parc. 
 
Pren la paraula el vocal senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que arrel de les obres de la Rbla. M. 
J. Verdaguer s’han iniciat una sèrie de converses amb els afectats i també amb els no afectats, 
concretament s’ha intentat treballar al màxim amb l’Associació de Comerciants i empresaris de 
Valldoreix, amb l’objectiu de fer un conveni marc en el qual es pugui plantejar la dinamització del 
comerç de Valldoreix de tal manera que a llarg termini puguem disposar d’un comerç més suficient, 
per tant millorar-lo, i sobretot potenciant el que ja existeix, i d’una manera el més ràpida possible 
respondre a la situació que es troben els comerços per les obres de la Rbla. M. J. Verdaguer, que 
tenen òbviament uns perjudicis naturals a causa d’aquesta obra i que intentem minimitzar, o pal�liar al 
màxim o bé buscar mesures compensatòries que sense trencar el principi de lliure concurrència 
d’igualtat de tots els comerços però si d’alguna manera la pròpia associació de comerciants i 
empresaris pugui fer alguna mena d’acció en el sentit de compensar a aquests comerços més afectats. 
L’EMD hi col�laboraria amb aquest acord marc, en el qual es facilitarien medis per celebrar actes 
culturals o altres d’esdeveniments o de senyalització o inclús les activitats de festa major o les que es 
puguin celebrar de manera immediata. O bé com l’empresa de materials per a la construcció que se li 
ha buscat una ubicació provisional i que ha tingut la nostra col�laboració en quant a la materialització. 
Accions semblants són les que volem portar a terme amb els comerciants afectats. Aprofitem 
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l’avinentesa tots plegats per dinamitzar aquesta associació amb el recolzament que sigui necessari per 
part de l’EMD i que sigui el motor comercial de Valldoreix. 
 
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta que la Biblioteca en època 
d’exàmens excepcionalment estarà oberta 4 hores més per a què els estudiants tinguin més franja 
horària per accedir-hi, de 8 a 12 hores de la nit. 
 
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que pel que fa a l’aparcament és clar que 
està en una fase experimental i que falta veure quanta gent ve de fora del municipi. Sabem que hi ha 
molta gent que ve de Castellbisbal, Rubí, i de pobles de fora. Deixar-los el díptic al vidre del vehicle no 
és el procediment idoni i a més d’aquest díptic no en tenim coneixement. Penso que s’hauria de fer 
una bustiada a tot Valldoreix independentment que es publiqui en l’InfoValldoreix. Pel que fa al terreny 
de la carretera de Vallvidrera, abans d’aquesta actuació ja tenia uns bancs i una paperera, però que 
mai ningú ha utilitzat, i ara fer una acció i una despesa d’aquest tipus, el nostre grup no creu que sigui 
el més adient. Vostè sap que hi havia una sol�licitud feta a l’ajuntament de Sant Cugat de la cessió del 
terreny de davant de la farmàcia, que és un pinar, és un terreny pla, i volíem instal�lar el parc infantil. 
L’ajuntament de Sant Cugat ens va cedir aquest terreny però tenim entès que l’EMD ha rebutjat 
aquesta cessió perquè no interessa o no veu clar el que es pot instal�lar en aquest terreny. El nostre 
grup pensa que és molt millor aquesta zona d’esbarjo amb jocs infantils i comunicada amb el CAP de 
Valldoreix, que no pas en aquell terreny, tocant a la carretera i amb desnivells, quan a més a més en 
aquest terreny s’havia parlat de fer-hi la parada dels autobusos. Pensem que se li pot donar una altra 
utilitat i reconduir la situació a la proposta feta pel nostre grup. 
 
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que aquest terreny va quedar malmès i s’ha d’arreglar. Els tècnics 
van proposar d’arreglar-lo i posar quatre gronxadors pels nens i com resulta que els hem de treure 
d‘un terreny que ha sortit el propietari de la zona del regadiu –està a punt de sortir una carta per 
explicar-ho-, i per tant tenim un terreny que és nostre, que no ens obliga a res amb cap altra 
administració i que ens permet arranjar una zona que com hi ha parades de bus al davant, és una 
zona que pot estar per la gent que està esperant l’autobús. Es posarà vegetació pel costat de la 
carretera tancant el recinte i serà còmode pels que esperin l’autobús. El terreny que ens cedeix 
l’ajuntament de Sant Cugat és només el triangle que hi ha davant de la farmàcia i ens el cedeix amb 
condicions, ens obliga a presentar-los el projecte, que l’acceptin, i varem veure que això afectava 
l’autonomia de l’EMD i si que l’assumiríem però la totalitat de la peça incorpora l’aparcament del CAP i 
això si que ens interessa, perquè de la mateixa manera que estem estudiant l’aparcament de l’estació 
doncs podríem fer o deixar de fer. Sinó sembla que l’aparcament del CAP ara és d’un i després és de 
l’altra i això genera molt desconcert per a la població. La gent preguntada perquè no s’arreglava 
l’aparcament del CAP i jo contestava que perquè era de Sant Cugat i l’alcalde Recoder a la televisió, un 
dia va dir que l’aparcament del CAP era de Valldoreix, i això les administracions no ho poden fer. Si 
realment està a Valldoreix, i Valldoreix té un problema d’aparcament i és una administració prou capaç 
d’organitzar els seus aparcaments, doncs que ens passi l’aparcament del CAP i podrem  tenir una acció 
més directe. Per això ens va semblar que valia la pena exhaurir totes les possibilitats i demanar la 
totalitat de la parcel�la perquè sinó afecta a la nostra imatge. No ho resolem i la gent pensa que no ho 
sabem fer-ho bé. Aquell aparcament, moltes vegades la zona reservada als malalts està 
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ocupada i aquell aparcament és per un temps determinat, no tenim prou policia per controlar els 
horaris i no és una bona solució. L’ajuntament podria entendre que voldríem tota la parcel�la per a que 
ens en puguem cuidar. 
 
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que això no és així, una cosa és el 
problema que hi pugui haver des de fa anys amb la problemàtica específica de l’aparcament del CAP i 
l’altre és la cessió del terreny de davant la farmàcia, no va lligada una cosa amb l’altra. Un terreny està 
per una funció i l’altre per una altra. Es podria fer una actuació conjunta, però en aquest terreny, 
implantant uns jocs i posant-li uns bancs i allò que l’EMD cregués oportú, es feia la cessió del terreny 
amb un conveni amb Sant Cugat i ja estava. Això si, parlant les coses i amb les condicions que 
s’haguessin acordat. Un terreny amb uns 2000 metres quadrats, amb una amplada adequada, un 
terreny pla i amb uns arbres consolidats dona molt més de si, que no voler transportar aquests jocs 
infantils a un lloc limitat, incòmode i al costat de la carretera. I no vulgui barrejar una cosa amb l’altra. 
També ha manifestat que ara ha sortit el propietari del terreny on estaven ubicats els jocs infantils i 
això tampoc no és així, perquè des de fa més de 6 anys, el senyor Jaume Deltell està entrant 
instàncies a l’EMD sol�licitant que es retiri aquell parc perquè ell no ha donat permís. El parc es va 
posar sense el permís del propietari i vostès ho saben. No diguin que ha aparegut ara el propietari 
perquè fa anys que està reclamant un terreny que és d’ell i que pel motiu que sigui es va adequar per 
posar-hi un parc infantil i que potser està millor ara de com estava abans, que segurament era un 
terreny brut, això no ho discuteix ningú. Això no treu que s’ha posat un parc infantil en el terreny d’un 
particular sense permís i el propietari porta sis anys reclamant que es tregui, i en el seu moment jo 
vaig parlar amb ell i m’ho va explicar. 
 
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que en tot cas no fa sis anys que reclama perquè aquest parc es 
va fer fa uns 4 o 5 anys. I es va fer perquè era un terreny que estava en una vagada, estava en una 
riera, no era pla, i es va mirar en aquell moment des de Serveis Tècnics qui era el propietari i com 
altres vegades ens passa, com són terrenys que no tenen sortida, moltes vegades els propietaris els 
deixen i en el moment que es va fer la revisió no hi va sortir propietari, inicialment era molt demanat i 
quan va sortir el propietari se li va dir que ja es trauria i hem trigat per veure on el posàvem. Els veïns 
entendran que posar mobiliari per nens i buscar ubicacions no és fàcil. En tot cas, entendrà senyor 
Puig que si l’ajuntament de Sant Cugat cedeix un terreny i ens dona la llibertat que una administració 
ha de donar a l’altre, perquè l’ajuntament no ha de fer de tutor ni de pare de ningú, al igual que a la 
Generalitat no li agrada que ho faci l’Estat. Som una administració amb molta experiència i no pot ser 
que per passar un terreny amb uns quants arbres, representi una sèrie d’obligacions a les quals hem 
d’acollir-nos. No té sentit, l’ajuntament ha d’entendre que hi ha una administració i de la mateixa 
manera que va cedir quan es va negociar el deute històric, doncs són les lleis i la senyora Secretària és 
la que ens diu quines limitacions són i quines les que es poden fer. Ens agrada pensar que som una 
administració amb tota la autonomia de gestió i a Catalunya som molt sensibles amb aquest tema. 
 
Pren la paraula el senyor  JOSEP PUIG I BELMAN, i manifesta que vostè quan lloga un pis, vol saber en 
quines condicions, quan cobrarà, quines garanties té, etc. És normal que l’ajuntament de Sant Cugat 
vulgui saber en quines condicions el cedeix, consta en un conveni, etc.. Però com a mínim arribar a 
negociar-ho, i si no ens agrada, doncs fora, però no ha arribat ni a això, ho ha denegat d’entrada. 
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Contesta la PRESIDENTA i manifesta que l’administració té un sistema administratiu per resoldre 
aquests temes, Sant Cugat ha decidit per si mateix que ens el donen però amb unes condicions, i 
nosaltres veiem que no son acceptables, doncs com és un recurs, presentes al�legacions, i això és el 
que hem fet.  Som una administració amb autonomia suficient per gestionar les nostres coses. 
 
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i manifesta que té dues preguntes, una 
per la Presidenta i una altra pel senyor Gaya. La primera demano que l’oposició necessita un mínim de 
consideració perquè de tot el que han parlat vostès avui aquí, nosaltres com a grup majoritari en el 
ple, no en teníem coneixement, el mínim que demanem al govern és que de tant en tant ens puguin 
donar més informació –i no cal una reunió perquè existeix el correu electrònic i és més ràpid-. La 
pregunta que tenia per vostè era el tema de les línies d’alta tensió, però ja ho ha explicat i ens 
congratulem tots per aquesta notícia. Només voldria saber –sense haver de comprometre a ningú-, és 
quan començaran les obres definitives. I pel senyor Gaya, preguntar-li com està el tema de les antenes 
de telefonia mòbil, perquè en aquests moments hi ha moltes zones fosques on no hi ha cobertura. 
Veiem el camió i no sabem si funciona o no, o si aquelles que s’havien de col�locar damunt l’edifici de 
l’EMD funcionen o no.  
 
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que en relació a les reunions informatives, vostè haurà vist que 
no fem només les juntes de portaveus sinó que també en fem d’extraordinàries i si no recordo 
malament no fa gaire en varem fer una on el senyor Pau Alonso va fer una llarga explicació de tota la 
situació. Però nosaltres som una administració molt activa i hi ha moltes coses que es van produint 
d’avui per demà. Avui mateix, 10 minuts abans d’entrar en el ple, he explicat als membres del govern 
el tema de les línies d’alta tensió. Potser amb el tema de l’àrea verda, la carta que els he ensenyat a 
vostès l’han vist també avui els membres de l’equip de govern. En principi en l’addenda que hem 
firmat totes les parts, diu que la licitació començarà abans del novembre/desembre i a partir d’aquí 
començarà el procediment i calculem que el començament de les obres sigui a meitat del 2010 o a 
primer de curs. Si això es produeix, penso que serà un element molt important per tots nosaltres i serà 
allò més important per Valldoreix.  
 
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta al senyor Delgado que suposa que tot allò 
que li vaig explicar sobre les antenes dels mòbils, ho ha explicat al seu grup. L’altre dia varem sortir a 
la terrassa de l’EMD i li vaig ensenyar com són les antenes, i varem veure com estan les obres i la seva 
instal�lació. Sap vostè que els diferents operadors de telefonia mòbil estan acabant la instal�lació de les 
antenes. Certament la cobertura de mòbils a Valldoreix és molt problemàtica i el camió d’aquí al costat 
falla moltes vegades i la pròpia EMD també ho pateix. Ho posaran en marxa tant bon punt com 
tècnicament sigui possible, no podem donar dates perquè no ho gestionem directament nosaltres sinó 
que ho fan els propis operadors, el permís l’ha donat l’ajuntament de Sant Cugat i nosaltres hem ofert 
l’EMD perquè està en un bon lloc per donar cobertura a un gran sector de Valldoreix i Mira-sol. Amb 
això amb breu millorarem no tant sols amb Telefònica Movistar sinó també amb tots els altres 
operadors, que de cara a la competència és molt convenient. 
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Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que els serveis tècnics s’han compromès a eliminar el cotxe 
abans de l’estiu i esperem que entre juny i juliol estigui el tema solucionat. 
 
Pren la paraula la senyora ÀNGELA Mª BLEDA I LORENZO i manifesta que vol preguntar a la senyora 
Veciana si es farà el cap de setmana que ve, els dies 5 i 6, la festa de l’esport, i si es fa com és que a 
la pàgina web de l’EMD no surt cap informació al respecte. 
 
Contesta la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta que mentre es celebra aquest ple, la 
senyora Susanna Vega, que és la tècnica d’esports, està acabant de concretar quines són i que faran 
cada una de les entitats esportives de Valldoreix. La intenció és fer la festa i el programa serà que 
cada entitat esportiva presentarà el que fa i farà, com un tancament de curs, amb un sopar i serà el 
dia 7 de juny.  
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a 
les 22.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 
 


