
 

 

 
 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL VINT-I-QUATRE DE GENER DE DOS MIL TRETZE. 

 
A Valldoreix, el dia vint-i-quatre de gener de dos mil tretze, a la seu de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 20.00 hores els Vocals següents: senyora LAURA BALDOVÍ I 
BORRÀS –GRUP CiU-ACTUEM- senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-ACTUEM-, 
senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-ACTUEM-, senyora SUSANA HERRADA I 
CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD –GRUP CiU-ACTUEM-, 
senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JOSÉ MARÍA CANALS I 
ÁLVAREZ –GRUP PP-, 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 es passa a la 
deliberació i votació dels  assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió. 
 

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 30 
D’OCTUBRE DE 2012 I DEL PLE ORDINARI DEL DIA 22 DE NOVEMBRE DE 2012. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple 
extraordinari de data 30 d’octubre i del ple ordinari de data 22 de novembre de 2012, 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 extraordinari de data 30 d’octubre i 
l’esborrany de l’acta del ple ordinari de data 22 de novembre de 2012. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per 8 vots a favor dels membres del grup CiU-ACTEUM i del grup PP.  
 

2. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE VOCAL D’AQUESTA EMD DE LA SRA. 
CARME BABILONI SESMA. 

 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que la Junta Electoral Central ha expedit la credencial 
expressiva de que ha estat designada Vocal de l’EMD de Valldoreix la Sra. CARME BABILONI 
SESMA com a representant de INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I 



 
 

 
 

2

ALTERNATIVA,  en substitució de Pablo Alonso Gonzàlez. 
 
En aquest moment la SRA. CARME BABILONI SESMA s’incorpora a la sessió plenària, per prendre 
possessió en aquest acte de llur càrrec de Vocal de l’EMD de Valldoreix, tot prestant la següent 
declaració d’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia, en compliment de l’article 108.8 
de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
El President li pren la següent promesa o jurament del càrrec: 
 
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT 
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE VOCAL DE LA JUNTA DE VEÍNS DE L’EMD DE 
VALLDOREIX AMB LLEIALTAT AL REI I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA 
CONSTITUCIÓ, COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, AIXÍ COM L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?” 
 
La senyora Carme Babiloni Sesma contesta: PER IMPERATIU LEGAL, HO PROMETO. 
 
En aquest moment el PRESIDENT li posa el pin amb l’escut de l’EMD i el nou Consistori es fa la 
fotografia pertinent. 

 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i 
manifesta: “Sr. President, senyores i senyors, Vocals, bona nit a tothom. 
Avui  he  acceptat la vocalia designada a ICV-EUiA, i així mateix el ser Portaveu de la 
Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix formada  actualment per ICV-EUiA, PSC i la 
Associació Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix. Vull agrair a ICV-EUiA  de Sant  Cugat , 
que m’hagi ofert aquesta vocalia , en substitució de Pau Alonso, que por motius professionals 
no pot  seguir fent-se’n càrrec. No es fàcil substituir al Pau Alonso, un amic i company de 
projecte polític, que ha deixat el llistó molt alt, fent una molt bona tasca. Tan quan va  estar  a 
l’equip de  govern, on va haver de gestionar temes imprevistos com la ventada  del 24 de gener 
de 2009, que recordem va arrencar o malmetre més de 14.000 arbres  i la nevada 8 de març de 
2010; com ara des de l’oposició. En aquest  Ple,  només  es visualitza  la meva persona, però 
darrera hi ha  molta gent que treballa i col·labora en aquet projecte polític, desinteressadament  
amb moltes hores de feina. M’agradaria fer  una mica de història i recordar-vos, que Valldoreix 
no era ni ombra del que coneixem i gaudim avui., abans  de que  la Candidatura de Progrés i 
Catalanista de Valldoreix formés part del equip de govern. Durant les dues darreres legislatures 
la nostre candidatura va tenir responsabilitats de govern i va fer molta feina que convé recordar. 
Es va aconseguir el pacte econòmic amb Sant Cugat, que fins aquell moment no existia i va 
aconseguir subvencions des de 2007 fins 2010, que anteriorment mai s’havien demanat,  
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per un import de més de dos milions i mig d’euros i que van servir per fer  un bon treball per la  
transformació de Valldoreix, i marcant un abans i un després. Han  sigut moltes les millores que 
se han produït al  llarg de aquets 8 anys i que no detallaré per nos allargar-me massa. 
Es cert que la paraula que més sona ara és crisis i que per superar-la s’han de fer polítiques de 
“retallades”. Polítiques que l’únic que han aconseguit  es empobrir el país i als ciudatans. Ara el  
FMI reconeix que las polítiques econòmiques aplicades al sud  de Europa no han donat el 
resultat que esperaven. Nosaltres portem molts anys lluitant i diguent que  amb aquestes 
polítiques no  anem en lloc. Avui la sortida  fàcil és dir que tots els polítics són iguals. No ho 
accepto. Entenc que estiguem indignats per tots els “individuus” utilitzant la gestió de la 
Administració Pública pels seus interessos personals i, per desgràcia molts cops van mes enllà,  
arrivant als nivells de  corrupció que estem veient avui, a l’ Estat espanyol i també a Catalunya. 
Hem de demanar a la justícia que actuï amb celeritat i s’apliqui la llei proporcionalment als 
delictes i que els politics implicats i els encobridors dimiteixin. Senyor President, senyores i 
senyors, Vocals del equip de govern i senyor Vocal del PP, sàpiguen que la  meva intenció és 
treballar amb diàleg amb vostès per l’interès de la ciutadania de Valldoreix, sense que això 
signifiqui la renúncia als nostres plantejaments polítics, que al cap i a la fi, és per això que ens 
van votar els ciutadans. Per acabar vull agrair el suport de tota la gent que aquests dies m’ha 
animat a fer una bona feina des de l’oposició de la EMD, i també els companys i amics que avui 
amb  la seva presència m’animen a treballar per un Valldoreix, més just, més ecològic, més 
humà i també més solidari. Moltes gràcies.  
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que en nom de l’Equip de govern la felicitem per la seva 
nova tasca i a l’hora li oferim el nostre suport i esperem que el seu treball vagi dirigit, com vostè 
molt bé ha dit, per treballar per Valldoreix i la seva ciutadania. Amb el senyor Alonso hem tingut 
sempre molt bona entesa a banda de les discrepàncies polítiques, i és una persona que 
s’estima molt Valldoreix i és conseqüent amb els seus plantejaments i esperem el mateix de 
vostè. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que li ha agradat molt el 
discurs de la senyora Babiloni, especialment en la petició final de voluntat de diàleg, ja que el 
diàleg és la mare de totes les situacions que es poden donar a qualsevol lloc. Manifesta que 
des del Partit Popular aquesta capacitat de diàleg la tenim i aquesta diferència d’enfoc a nivel 
polític, podem pensar de formes diferents, però el lluitar per Valldoreix i el que més li convé, 
penso que no hi haurà moltes diferències i podrem votar conjuntament moltes mocions, a favor 
o en contra. Gràcies i benvinguda! 
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3. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DE LA SRA. CARME BABILONI SESMA COM A 
PORTAVEU DEL GRUP CPCV, EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. PABLO ALONSO GONZÀLEZ. 

 

Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que vist el que disposa l'article 25 I 26 del Reial  Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i 
règim jurídic de les Corporacions Locals. 
 
Es dóna compte al Ple de l’escrit de la Sra. Carme Babiloni Sesma comunicant que s’ha integrat en 
el grup municipal de CPCV i que serà la portaveu del mateix, en substitució del Sr. Pablo Alonso 
Gonzalez. 
 

4. ASSIGNACIÓ DE RETRIBUCIONS A LA VOCAL CARME BABILONI SESMA. 

 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que l’article 75 de la Llei de Bases de Règim Local 
estableix que els membres de les Corporacions Locals  percebran retribucions per a l’exercici 
dels seus càrrecs, tant amb dedicació exclusiva com parcial, o bé una compensació econòmica 
per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació en la quantia 
establerta pel Ple. 

 

Atès que la Sra. Carme Babiloni Sesma ha sol.licitat percebre una compensació econòmica per 
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats de la Corporació, i que es una vocal 
sense adscripció d’àrea en el govern. 

 

Atès que en el Ple extraordinari de la Junta de Veïns, de data 7 de juliol de 2011, es van 
establir les quantitats econòmiques per assistència efectiva alas Plens, Juntes de Portaveus i 
altres reunions col.legiades, als vocals que no tinguin dedicació exclusiva o parcial. 

 

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

 

Primer.- Aprovar que la vocal Carme Babiloni Sesma percebrà les següents quantitats per 
assistència efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats en les quanties i límits que 
s’assenyalen a continuació: 
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• 1.187’50 euros per assistència efectia als Plens ordinaris, o extraordinaris, o Juntes de 
Portaveus. 

• 237’50 euros per assistència efectiva a les reunions de govern. 

 

Aquestes quantitats es cobraran amb un màxim de: 

 

• 1.547 euros /bimensuals que representa un màxim anual de 9.280 euros. 

 

Segon.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el BOP i al DOGC. 

 

VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 
6.000 EUROS, DES DEL DIA 1 DE NOVEMBRE DE 2012 FINS EL DIA 31 DE DESEMBRE 
DE 2012. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que segons l’article 25 de les 
bases del pressupost any 2012, s’estableix que es donarà compte al Ple dels Decrets de 
contractes la quantia dels quals sigui superior a 6.000.-euros. 
 
Es dóna compte al Ple dels Decrets acordats des del dia 1 de novembre de 2012 fins el dia 31 
de desembre de 2012, de contractacions superiors a 6.000 euros més IVA: 
 

- Decret 748/2012, d’11 de desembre, d’adjudicació del contracte de servei de suport 
tècnic, manteniment i assessoria informàtica a l’empresa GlobalMed, pel preu de 11.4000 
euros més IVA, pel termini de dos anys prorrogables any a any fins a màxim de 2 anys 
més, sent la durada màxima del contracte incloses les prórrogues de quatre anys. 
 

- Decret 791/2012, de 20 de desembre, de modificació del contracte de neteja dels edificis 
públics municipals amb l’empresa Clece, SA, ampliant-lo a la neteja dels edificis 
d’adminisitració pel preu de 14.374’8 euros més IVA. 
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6.- INCLOURE EN L’INVENTARI DE BÉNS MUNICIPAL EL TERRENY EXPROPIAT A LA 
SRA. HERMINIA TEIXIDOR I SRA. DOLORS ROCA. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que en data 31 de juliol de 
2012, es va fer l’acta de pagament i ocupació de la finca inscrita en el Registre la Propietat núm 
2 de Sant Cugat del Vallès, en el Tom 1077, llibre 139, foli 29, finca núm 4823, propietat de les 
Sres. Dolors Roca Garcia i Herminia Texido Joseph, quedant una part del pagament pel dia 15 
de desembre de 2012. 
 
Atès que en data 14 de desembre de 2012 es va fer l’acta de pagament del preu ajornat. 
 
Atès que en data 19 de desembre de 2012 es va fer l’acta de consignació del pagament i la 
cancel.lació del dret de cessió de totes les aigües vistes i subterrànies, que tenia Immobiliaria 
Sans, S.A sobre la finca de les Sres. Dolors Roca Garcia i Hermínia Texido Joseph. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
DONAR D’ALTA en l’Inventari de Béns Municipal, en el supepígraf 1.2 anomenat “Béns de 
servei públic” número 12,  la finca registral núm 4823, del Registre de la Propietat núm 2 de 
Sant Cugat del Vallès,la qual té la següent descripció: 
 
Terreny de figura irregular de cabuda una cuartera equivalent a trenta-vuit àrees seixanta-vuit 
centiàrees i vuitanta-quatre decímetres quadrats aproximadament situada en el terme municipal 
de la villa de Sant Cugat del Vallès de pertenencies de l’heretat Ubach. Confronta a Orient amb 
l’heretat Vallhonrat i part amb terreny de Ramon Torné i Antoni Caballe i al Nord, Migdia i 
Ponent amb el venedor Sr. Aguilera o amb restant finca de la que es va segregar i amb torrent 
del Mas Jané, i a Ponent i Migdia amb torrent de Casa Montmany. 
  
La finca està lliure de càrregues i gravàmens. 
 
La finca s’ha adquirit  per expropiació pel preu de 535.646’88 euros. 
 
La finca té la qualificació urbanística de 7 A, terreny d’equipament. 
 
Aquesta finca està inscrita al Registre de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, al Tom 1077, 
llibre 139, foli 29, finca 4823. 
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DONAR DE BAIXA en l’Inventari de Béns Municipal, en el supepígraf 1.2 anomenat “Béns de 
servei públic”, el número 12, el terreny s’equipament situat a la rotonda. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa 
que l’any 2008, varem expropiar 1800 metres quadrats, amb un preu de 135.000€ i una 
Sentència ens va obligar a expropiar la totalitat del terreny. Ara hem expropiat la part de 2000 
metres quadrats que quedaven i aquesta part està invaïda per l’autopista i la rotonda d’accés. 
En aquest acord es donen de baixa a l’inventari els 1800 metres que ja estaven inscrits i es 
dona d’alta a l’inventari la totalitat del terreny. Hem recorregut al Ministeri d’Obres Públiques 
per a que es faci càrrec de la part invadida per la rotonda i autopista. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 

7.- ACORD  DE PRÒRROGA PER L’ANY 2013 DELS ACORDS REGULADORS DE LES 
CONDICIONS DE TREBALL PER AL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL DE L’EMD DE 
VALLDOREIX. 

 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que els Acords Reguladors de 
les Condicions de Treball per al Personal Funcionari i Laboral de l’EMD de Valldoreix es troben 
denunciats i en procés de negociació. 
 
Vist l’informe de la tècnica de recursos humans. 
 
Atès  el que disposa,  l’article 4 dels Acords Reguladors de les Condicions de Treball per al 
Personal Funcionari i Laboral de l’EMD de Valldoreix, en relació a la pròrroga provisional i 
denúncia s’ exposa: 
 

“Article 4 - Pròrroga provisional i denúncia 
 
1.- L’Acord quedarà prorrogat per tàcita reconducció, per períodes successius d’1 
any, si no es formula denúncia de revisió per qualsevol de les parts abans del 15 
d’octubre de cada any. 
 
2.-.Un cop denunciat el present Acord es prorrogarà tàcitament el Conveni fins a 
l’entrada en vigor del nou text que el substitueixi 
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3.- Aquest conveni es podrà modificar puntualment mitjançant acord de la 
Comissió Paritària.” 

 
Atès que per la seva efectivitat es considera que cal prorrogar expressament per l’any 2013 els 
Acords Reguladors de les Condicions de Treball per al Personal Funcionari i Laboral de l’EMD de 
Valldoreix en aquelles disposicions que no hagin estat suspeses per normativa de rang superior 
i d’obligat compliment. 
 
Atès   que per la seva efectivitat es considera que cal prorrogar expressament per l’any 2013 la 
taula vigent,  que no ha sofert increment des de l’any 2010, de les condicions econòmiques 
regulades en el Capítol 4, 6 i 7 dels Acords Reguladors de les Condicions de Treball per al 
Personal Funcionari i Laboral de l’EMD de Valldoreix. (s’annexa taula). 
 
Atès que la pròrroga dels Acords Reguladors de les Condicions de Treball per al Personal 
Funcionari i Laboral de l’EMD de Valldoreix per l’any 2013 s’han de condicionar a la suspensió 
que es pugui produir per normes de rang superior que així ho determinin o bé per l’aprovació 
d’un nou conveni dins l’any en curs. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.-  PRORROGAR per l’any 2013 els Acords Reguladors de les Condicions de Treball per al 
Personal Funcionari i Laboral de l’EMD de Valldoreix en aquelles disposicions que no hagin estat 
suspeses per normativa de rang superior i d’obligat compliment. 
 
Segon.-  PRORROGAR per l’any 2013 la taula vigent, que no ha sofert increment des de l’any 
2010, de les condicions econòmiques regulades en el Capítol 4, 6 i 7 dels Acords Reguladors de 
les Condicions de Treball per al Personal Funcionari i Laboral de l’EMD de Valldoreix. (S’annexa 
taula en l’informe de la tècnica de recursos humans). 
 
Tercer.-  CONDICIONAR la pròrroga dels Acords Reguladors de les Condicions de Treball per al 
Personal Funcionari i Laboral de l’EMD de Valldoreix per l’any 2013 a la suspensió que pugui 
produir-se per normes de rang superior que així ho determinin o bé per l’aprovació d’un nou 
conveni dins l’any en curs. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que 
en aquests moments el conveni dels treballadors està vençut amb pròrroga i està denunciat. 
S’està treballant per renovar-lo i aquest punt que els presentem és per prorrogar tant els 
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acords reguladors que consten en el conveni com la taula de les condicions econòmiques tant 
els funcionaris com els laborals de l’EMD. Basant-no amb l’informe de la tècnica de recursos 
humans com a pròrroga provisional i denúncia, volem  proposar a la Junta de Veïns aquesta 
pròrroga. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 

8.- INFORME SOBRE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PGM EN EL SECTOR DE LA 
COLÒNIA MONTSERRAT. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que atès el següent informe emès en data 7 de gener 
de 2013, pel Cap d’Urbanisme i Mobilitat: 
 
Objecte 
 
L’objecte del present informe és el document per a l’aprovació inicial de la Moficació del Pla 
General Metropolità a l’àmbit de la Colònia Montserrat de Valldoreix (Sant Cugat del Vallès), 
redactat per GEST VALLÈS 4, SCP, a iniciativa de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix. 
 
Àmbit 
 
L’àmbit objecte d’aquesta modificació del PGM és la Colònia Montserrat, amb una superfície de 
81.407,38 m2, majoritàriament classificada de sòl urbà i qualificada amb les claus 20a/10, 15, 
15* i 5, i una superfície de 3.888,59 m2 classificada de sòl no urbanitzable, qualificat amb la 
clau 27, inclosa en l’àmbit del Parc Natural de Collserola. 
 
Antecedents i planejament urbanístic vigent 
 
La Colònia Montserrat té el seu origen en un assentament de petites construccions de caçadors 
cap als finals dels anys 20 a l’interior de la serra de Collserola. Algunes d’aquestes casetes es 
van anar transformant en habitatges de segona residència, però va se a partir anys 40 que es 
va produir la consolidació com a colònia residencial vinculada a Valldoreix, a partir de la 
construcció d’habitatges senzills en petites parcel·les. 
 
La colònia està situada en un punt de carena i emmarcada per dos torrents, en terrenys de fort 
pendent. La xarxa viària s’estructura al llarg d’un vial principal -el carrer de Moreneta de 
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Montserrat- que la comunica amb el nucli de Valldoreix, i per un vial de cornisa –el carrer dels  
Quatre Vents- que la comunica amb El Papiol, Molins de Rei i Sant Cugat del Vallès, a través de 
la serra de Collserola. 
 
El Pla general metropolità, aprovat en data 14-7-1976, va qualificar el sòl edificable de la 
Colònia Montserrat de zona d’ordenació en edificació aïllada, subzona unifamiliar VII (clau 
20a/10), amb els paràmetres reguladors bàsics següents: 
 
- Parcel·la mínima 600 m2 
- Façana mínima de parcel·la 16,00 ml 
- Índex d’edificabilitat neta 0,75 m2/m2st 
- Índex d’ocupació màxima 30% 
- Alçada màxima edificable 9,15 m (PB+2) 
- Distàncies mínimes a llindars              5,00 m (vial i fons) – 3,00 m (laterals) 

 
En el PGM, tot l’àmbit perimetral de la Colònia es troba envoltat de sòl no urbanitzable, 
qualificat de Parc forestal de conservació (clau 27), inclòs en l’àmbit del Pla especial d'ordenació 
i de protecció del medi natural del Parc de Collserola, aprovat en data 1-10-1987, i de la 
Modificació del PGM dins de l’àmbit del Parc de Collserola, aprovada en data 13-12-1990. 
 
En la Modificació del MPGM que requereix la revisió del Pla especial de protecció del patrimoni 
arquitectònic i catàleg de Sant Cugat del Vallès, aprovada en data 11-11-2008, es va adoptar la 
qualificació de zona de Conservació de l’estructura urbana i edificatòria (clau 15) en 7 parcel·les 
que contenen els edificis del conjunt de casetes de la Colònia Montserrat, inclosos en el Catàleg 
amb la fitxa B-24. Per a cadascuna d’aquestes parcel·les, dita Modificació del PGM estableix els 
paràmetres màxims d’edificabilitat, ocupació i nombre d’habitatges. 
 
Cal tenir en compte la Modificació de les Normes urbanístiques del PGM en l’àmbit de Sant 
Cugat del Vallès, aprovada en data 25-7-2011, que va modificar, entre altres, l’article 343 
relatiu a les condicions d’edificació en subzones unifamiliars. Igualment, cal considerar la 
Modificació de les Ordenances metropolitanes de l’edificació en l’àmbit de Sant Cugat del Vallès, 
aprovada en data 26-7-2011, que va modificar, entre altres, l’article 181 relatiu a la separació a 
llindes i regulació de la façana mínima reduïda amb caràcter excepcional. 
 
Pel que fa al sòl no urbanitzable que envolta la Colònia, cal tenir en compte el Decret 146/2010, 
de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola, el qual va contemplar 
petits ajustos en la delimitació amb el sòl urbà. 
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Tramitació de l’expedient 
  
 17-11-2009 Decret de la Presidència de l’EMD núm. 990/09, pel qual s’informa favorablement 

la proposta d’Avanç i es tramet l’expedient a l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès. 

 
 19-7-2010 Acord de l’Ajuntament Ple, pel qual s’aprova tramitar la proposta d’Avanç i 

sotmetre els esmentats treballs a exposició pública durant 45 dies, i remetre el 
document amb l’informe de sostenibilitat ambiental preliminar. 

 
 27-10-2010 Publicació BOP. 
 
 14-2-2011 Informe urbanístic i territorial elaborat pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 
 
 26-5-2011 Document de referència emès per l’Oficina Territorial d’Avaluació Ambiental a 

Barcelona. 
 
 28-11-2011 Remissió dels informes emesos per la Secció d’Infraestructures i Medi Ambient de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.  
 
 4-7-2011 Ofici de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès remetent els suggeriments rebuts 

en el tràmit d’informació pública per part de les següents persones: 
 
   -  Fernando Laplana Alberich C/ Flors, 22 
 -  Violeta Llueca Fonollosa - Jordi Flo C/ Flors, 28 
 -  Ferran-Lluís Diego Puig C/ Flors, 24 
 -  Domingo Alloza Castillo C/ Moreneta Montserrat, 21 
 -  Teresa Mora Oliveros C/ Flors, 3-5 
 -  Carlos Vilaró Rodón i germans C/ Quatre Vents 
  
Estat actual i objectius 
 
L’àmbit de la modificació comprèn 108 parcel·les de les quals estan edificades gairebé la 
totalitat. D’aquestes, 28 no s’ajusten als paràmetres establerts per a la clau 20a/10, ni es poden 
acollir a les situacions excepcionals regulades a l’article 343 de les Normes urbanístiques del 
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PGM, per la qual cosa no són edificables, tot i que ja estan edificades amb anterioritat a la 
vigència del PGM de 1976. 
 
Pel que fa a l’estructura parcel·laria, 75 parcel·les no arriben a tenir la façana mínima de 16 m, 
i, d’aquestes, 36 tenen una amplada entre 5 i 10 m. 
 
Segons les dades del cadastre, el sostre edificat és d’uns 14.000 m2, mentre que l’anàlisi 
realitzat quantifica el sostre edificat en situació urbanística de volum disconforme en uns 2.000 
m2 (14%).  
 
D’altra banda, tenint en compte la parcel·lació existent, el sostre edificable en el sector és de 
32.453 m2, per la qual cosa resta un potencial edificable d’uns 18.500 m2, molt considerable 
tenint en compte el grau de consolidació actual. En resum, el grau de consolidació i el desajust 
amb la normativa urbanística vigent són molt elevats. 
 
Pel que fa al grau d’urbanització, aquest es elevat si bé s’observen deficiències en el 
completament i funcionament de la xarxa viària i per la necessitat de millora de la pavimentació 
i dels serveis urbans. La xarxa viària es caracteritza per carrers estrets amb forts pendents i 
alguns carrers sense sortida, dificultant la mobilitat i l’evacuació en cas d’incendi. 
 
Per tot això, els principals objectius de la modificació del PGM que es planteja són l’adaptació 
de l’ordenació i la normativa urbanística a l’estructura urbana i edificatòria existents amb 
anterioritat a l’any 1976, y alhora proposar una solució viària i de mobilitat que s’adapti a les 
necessitats actuals. 
 
Contingut documental 
 
La Modificació puntual del PGM consta dels següents documents: 
- Resum de la tramitació 
- Memòria informativa 
- Memòria justificativa 
- Informe de sostenibilitat ambiental 
- Estudi de mobilitat generada 
- Memòria social 
- Informe de sostenibilitat econòmica 
- Gestió i pla d’etapes 
- Normativa urbanística 
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- Plànols d’informació 
- Plànols d’ordenació 

 
Marc normatiu 
 
- Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 

d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer. 
- Decret 305/2006, de 18 juliol, reglament de la Llei d’urbanisme. 
- Llei 3/2009, de 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits 

urbanístics. 
- Pla general metropolità de Barcelona, aprovat en data 14-7-1976, i modificacions 

posteriors. 
- Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat en data 20-4-2010. 

 
Propostes 
 
Les principals propostes contingudes en Modificació puntual del PGM que es formula són les 
següents: 
 
- Ajust del límit del sòl urbà. Es realitzen alguns ajustos puntuals en el límit del sòl urbà 

amb el sòl no urbanitzable, qualificat de parc forestal (clau 27), amb la finalitat de 
preservar de l’edificació els sòls no aptes, i regularitzar la classificació urbana de 
parcel·les edificades. En còmput global, la superfície qualificada de parc forestal 
s’incrementa en 277,96 m2. 

 
- Ajust de la xarxa viària. S’eliminen els trams i afectacions no necessàries i es millora la 

connectivitat i accessibilitat dels vials existents. Especialment important és la nova 
connexió entre el carrer Vista Alegre i el carrer Quatre Vents a través del parc forestal, 
cosa que permetrà que el tram més estret i amb més pendent del carrer Moreneta de 
Montserrat tingui un únic sentit de circulació. En total, es redueix la superfície qualificada 
de vial en 1.312,28 m2 

 
- Es qualifica d’equipament (clau 7) la parcel·la destinada actualment a casal i centre cívic 

del barri, amb una superfície de 540,48 m2. També es qualifica de parcs i jardins urbans 
(clau 6) la plaça de l’Hortet Solé. L’increment total de parcs i jardins urbans (clau 6) és 
de 1.111,42 m2. 
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- Pel que fa a la normativa urbanística, la parcel·lació anterior al PGM de 1976 es qualifica 
de Zona de conservació de l’estructura urbana i edificatòria (clau 15), passant a regular 
les condicions d’ampliació de l’edificació existent. 

 
- Les parcel·les amb front al carrer Quatre Vents es qualifiquen amb la clau 20a/10* a fi 

de regular que la desaparició de l’afectació vial no comporti un increment d’edificabilitat. 
 
- Com a resultat d’aplicar la normativa proposada, es manté la densitat d’habitatges 

actualment existent, es redueix la superfície de sòl edificable (zones) en 617,58 m2, i 
s’incrementa la superfície de sostre edificable en 3.665,16 m2. L’edificabilitat màxima 
total de l’àmbit és de 37.314,41 m2, equivalent a una edificabilitat bruta de 0,45 
m2/m2st, i una edificabilitat neta mitjana de 0,58 m2/m2st. 

 
El cost estimat de les obres d’urbanització ascendeix a 1.895.568,22 €, el qual representa una 
repercussió mitjana de 50,79 €/m2st, que justifica la viabilitat econòmica de l’ordenació. Com a 
sistema de gestió es preveu la delimitació d’un únic polígon a gestionar pel sistema de 
reparcel·lació en la modalitat de cooperació, a desenvolupar en una única etapa de 4 anys a 
partir de l’aprovació definitiva dels instruments de gestió i dels projectes d’urbanització 
necessaris. 
 
Conclusions 
 
Per tot l’anterior s’informa favorablement el document per a l’aprovació inicial de la Modificació 
puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Colònia Montserrat de Valldoreix, redactat 
per GEST VALLÈS 4, SCP, a iniciativa de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
Atès que l’administració competent per tramitar la Modificació del PGM és l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès. 
 
Es proposa a la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, l’adopció del següent ACORD: 
 
INFORMAR FAVORABLEMENT la Modificació del PGM a l’àmbit de la Colònia Montserrat de 
Valldoreix. 
 
TRAMETRE l’expedient a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès perquè l’aprovin inicialment i 
facin la seva tramitació. 
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EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que aquest tema el 
portem treballant ja des de fa uns anys, i l’objecte d’aquest document és la modificació de 
l’àmbit que afecta a la Colònia Montserrat, tots coneixem el seu territori i està formada per 
parcel·les de petites construccions, moltes de fa 100 anys amb una problemàtica de mobilitat 
en un carrer que és el principal, que creua pel mig la Colònia i l’utilitzen tots els veïns. Això ha 
portat des de fa tres anys enrere, a fer tota una modificació del PGM i s’han fet tots els passos i 
ara estemm en el punt que ja s’han recollit tots els suggeriments dels veïns als qui se’ls va 
presentar aquest pla, i el que queda és portar-lo a l’Ajuntament de Sant Cugat que és qui té la 
competència per aprovar-lo. Les resolucions que contempla aquest estudi, són les que consten 
en la proposta d’acord. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.-  Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i exposa 
que a nosaltres se’ns ha informat i se’ns va ensenyar, però no s’ha pogut estudiar això. Si que 
se’ns va comentar que s’havien contemplat totes les propostes que havien fet els veïns de la 
Colònia Montserrat, però jo penso que abans d’enviar-ho a Sant Cugat, estaria molt bé que es 
tingués la gentilesa d’ensenyar-ho als veïns de la Colònia Montserrat de com ha quedat aquest 
projecte o aquest estudi.  

 

Contesta el PRESIDENT i manifesta que només cal definir un dia, que ja s’ha fet la proposta, la 
Sra. Susana Herrada va parlar amb el senyor Pacho, que és el  President de l’Associació de 
Veïns de la Colònia Montserrat, i es va quedar que establiriem un dia per la reunió. 

 

Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que recollint el que ha dit la 
senyora Babiloni, i amb el que comenta vostè que ja ha quedat amb els veÏns, em plantejo 
perquè hem d’aprovar una cosa que encara han d’escoltar els veïns. 

 

Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que els veïns ja han estat informats i ja van presentar 
les propostes, no s’està fent res que els veïns no sàpiguen. 

 

Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i pregunta si li està dient que els veïns 
donen el vist-i-plau de tot el que s’està dient aquí? 

 

Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que els veïns són coneixdors d’aquest estudi 
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perquè se’ls va presentar en el seu moment i van presentar suggeriments el senyor Fernando 
Laplana, la senyora Violeta Lueca Fonollosa i senyor Jordi Flo, senyor Ferran Ruiz i senyor Diego 
Puig, senyor Domingo Guaza Castillo, senyora Teresa Mora Oliveros, i Carlos Vilaró Rodón i 
germans. Els veïns que estaven afectats i que van voler presentar suggeriments ho van poder 
fer, el senyor Fernando Laplana, per exemple, se li afectava una part, va presentar un 
suggeriment i se li ha modificat. El que està clar és que s’envia a Sant Cugat per la seva 
aprovació, i estarà a exposició pública i es podran presentar al·legacions. Gràcies.  

 

VOTACIÓ.- S’aprova per 8 vots a favor, 7 dels membres del grup CiU-Actuem, i 1 del membre 
del grup PP. 1 Abstenció, de la membre del grup CPCV. 

 

9.- ACORD DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PUOSC 2013-2016. 

 

Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa que atès el Decret 155/2012, de 
20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre convocatòria única a aquest període. 

 

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

 
Primer.- Sol.licitar en la línia de manteniment i conservació una subvenció de 30.000 euros 
anuals pels anys 2013, 2014, 2015 i 2016, de conformitat amb l’annex 9 del Decret 155/2012, 
de 20 de novembre. 
 
Segon.- Sol.licitar en la línia d’inversions les obres que es detallen en l’ordre de prioritat 
següent: 
 
Primer ordre de prioritat.- Per l’exercici 2013, l’obra de Construcció del Pont del C/ Rossinyol, de 
pressupost 408.165’79 euros, amb el següent finançament: 
 
Subvenció sol.lictada 75%  306.124’34 
Aportació EMD 25%  102.041’44  
 
Segon ordre de prioritat.- Per l’exercici 2015, l’obra de Contrucció de la Rotonda del carrer 
Olabarria, de pressupost 262.997’74 euros, amb el següent finançament: 
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Subvenció sol.licitada 72%  189.358’37 
Aportació EMD 28%    73.639’37  
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 

10.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER JOSEP-ANTONI 
GRÀCIA VICENTE, EN NOM I REPRESENTACIÓ DE LLUÍS PEREZ SARMIENTO, 
MAGDALENA GOSÁLVEZ CLIMENT, JOSÉ ZAPATER LEIVA I MARIA-JOSEP TUYÀ 
MANZANERA CONTRA L’ACORD DEL PLE DE LA JUNTA VEÏNAL DE DATA 22.11.2012,  
DE SUSPENSIÓ DEL PAGAMENT DEL COMPLEMENT NO ABSORBIBLE. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que en data 17 de desembre de 
2012, l’advocat Josep-Antoni Gràcia Vicente, en representació de Lluís Pérez Sarmiento, 
Magdalena Gosálvez Climent, José Zapater Leiva i Maria-Josep Tuyà Manzanera, ha presentat 
recurs de reposició contra l’acord de la Junta de Veïns de l’Entitat de data 22 de novembre de 
2012, en la part que acorda suspendre els efectes de la resolució de data 5 de març de 2010 de 
creació del complement personal no absorbible, i suspendre el pagament de les quantitats 
corresponents a aquest complement en la propera nòmina del mes de novembre. 
 
Atès el següent informe emès per la secretària-interventora, en data 3 de gener de 2013: 
 
“En el referit recurs s’al·lega: 

 
• La manca de justificació de la suspensió. 
• La manca de possibilitat de produir perjudicis d’impossible o difícil reparació de les 

disposicions i actes objecte de suspensió. 
 
2.- Quant a la primera al·legació, s’ha d’advertir que és doctrina general del Tribunal que la 
brevetat dels termes i la concisió expressiva no pot confondre’s en la manca de motivació.  
 
En el present cas, la suspensió cal considerar-la motivada, en primer lloc, en el context en el 
qual es produeix l’expedient de revisió d’ofici del  conveni col·lectiu de 1996, dels acords de la 
comissió paritària de 30 de juliol de 2002 i de la resolució de 5 de març de 2010. És a dir, l’acte 
impugnat cal que sigui integrat en  la revisió d’uns actes que tenen la naturalesa jurídica de 
disposició general, de la qual es deriven uns actes d’aplicació que, en conjunt, inicialment es 
poden considerar no ajustats a norma. Precisament en contra de dita pretesa revisió 
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tots els recurrents han formulat les al·legacions que han considerat adients en defensa dels 
seus drets i interessos.  
 
3.- En segons lloc, s’assenyala en el referit acord impugnat que el manteniment dels esmentats 
actes, conveni, acords de la comissió paritària i resolució de la presidència de l’EMD, poden 
comportar perjudicis d’impossible o difícil reparació per part dels funcionaris als que els hi es 
d’aplicació la suspensió, en el cas de ser objecte de declaració de la seva nul·litat, cosa que no 
passa a la inversa, atès que una eventual lesió dels drets de dits funcionaris, en el supòsit que 
no es produís la declaració de nul·litat de les disposicions i actes sotmesos a revisió, els 
funcionaris afectats per la suspensió podrien ser compensats sense cap dificultat per part de 
l’EMD. 
 
Precisament, en les esmentades afirmacions radica l’expressa motivació de la present 
suspensió.  
 
En efecte, si les disposicions i actes sotmesos a revisió no haguessin estat objecte de suspensió 
aquests anirien produint els corresponents efectes, és a dir s’hauria aplicat l’esmentat 
complement personal no absorbible fins a la terminació de l’expedient, la qual terminació, per la 
seva naturalesa, no tindria efectes retroactius. En altres termes, en el supòsit que finalment 
fossin dites disposicions i actes objecte de la revisió declarats nuls, s’haurien consolidat un cop 
més els efectes d’aplicació d’unes disposicions generals considerades inicialment nul·les, amb la 
qual cosa el reintegrament de les quantitats satisfetes i percebudes il·legalment per part de dit 
personal, d’acord a norma, serien de molt difícil devolució.  
 
Per tot el qual, a criteri de la que subscriu, correspon desestimar el recurs de reposició presentat 
pels esmentats funcionaris.” 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
DESESTIMAR el recurs de reposició presentat per l’advocat Josep-Antoni Gràcia Vicente, en 
representació de Lluís Pérez Sarmiento, Magdalena Gosálvez Climent, José Zapater Leiva i 
Maria-Josep Tuyà Manzanera, contra l’acord de la Junta de Veïns de l’Entitat de data 22 de 
novembre de 2012, en la part que acorda suspendre el pagament del complement no 
absorbible, en base a l’informe de la secretària-interventora. 
 
NOTIFICAR aquest acord a l’advocat representant dels funcionaris signants, així com als 
propis funcionaris signants. 
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EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que 
aquest punt és la resolució del recurs presentat pel senyor Josep-Antoni Gràcia Vicente, en 
representació de Lluís Pérez Sarmiento, Magdalena Gosálvez Climent, José Zapater Leiva i 
Maria-Josep Tuyà Manzanera, contra l’acord de la Junta de Veïns de l’Entitat de data 22 de 
novembre de 2012. En el ple anterior vam aprovar la revisió d’ofici de les retribucions per 
concepte de complement no absorbible dels funcionaris de l’EMD. Aquest acord es va traslladar 
al personal afectat i el seu advocat ens ha presentat un recurs de reposició per tal d’aturar el no 
pagament d’aquest concepte que des del mes de novembre que haviem aprovat en aquest ple.  
Davant aquest recurs la Secretària-interventora ha presentat el seu informe tècnic valorant-lo i  
resolent que el manteniment d’aquesta retribució segueix generant efectes i que per tant 
basant-no en aquests motius no s’accepta aquesta al·legació.  
 
VOTACIÓ.- 8 vots a favor, 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre del grup PP. 1 
Abstenció de la membre del grup CPCV. 
 

11.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE GESTIÓ DE SERVEIS DEL 
TRANSPORT URBÀ EN AUTOBÚS EN LA MODALITAT DE  CONCESSIÓ 
ADMINISTRATIVA ENTRE L’EMD DE VALLDOREIX I L’EMPRESA SAIZ TOUR. 

 

Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa que atès el següent informe del 
Cap d’Urbanisme i Mobilitat de l’EMD de Valldoreix, de data 24 de desembre de 2012: 
 
“Antecedents i justificació 
 
El servei de transport urbà de viatgers en autobús de Valldoreix es presta mitjançant contracte 
administratiu de gestió de serveis, en la modalitat de concessió administrativa, formalitzat entre 
l’EMD de Valldoreix i Autotransportes Saiz Tour S.A. 
 
La darrera modificació de l’esmentat contracte s’aprovà per acord de la Junta de Veïns, en sessió 
celebrada el 25 de maig de 2006, amb motiu de la creació d’una tercera línia d’autobús. 
 
En data 26 de gener de 2012, es va signar el Conveni de col·laboració per a l’expedició de títols 
socials de transport urbà de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix. Aquest 
conveni permet als viatgers amb títol social de transport utilitzar indistintament el servei de 
transport urbà que presten l’Ajuntament i l’EMD. Els títols socials que s’ofereixen actualment a 
aquelles persones que compleixin els requisits establerts i que estiguin empadronades al 
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municipi de Sant Cugat del Vallès, son els següents: 
 

-  Persones jubilades. 
-  Persones pensionistes. 
-  Persones amb mobilitat reduïda, amb certificat de discapacitat igual o superior al 33%, 

expedit pel CAD. 
- Persones usuàries dels serveis socials municipals, de forma excepcional i previ informe 

tècnic. 
- Persones treballadores en situació d’atur que hagin treballat un mínim de 3 mesos en els 

darrers 3 anys, que estiguin inscrites a l’Oficina de Treball (amb la demanda renovada) i 
que no estiguin cobrant cap prestació per desocupació. 

- Estudiants, entre 13 i 18 anys, de l’1 de setembre al 30 de juny del curs escolar. 
 
L’esmentat conveni ha comportat la instal·lació de validadores específiques per a aquests títols 
que s’acrediten mitjançant targetes sense contacte expedides per l’Ajuntament. Dites 
validadores entraran en funcionament a partir de l’1 de gener de 2013. 
 
Fins a l’actualitat, la companyia SAIZ TOUR  ha vingut facturant el preu dels viatges amb títol 
social de transport en funció del nombre de carnets de gent gran expedits per l’EMD. Aquest 
criteri ha esdevingut obsolet. D’una banda, l’EMD ja ha deixat d’expedit aquests carnets una 
vegada assolit el citat Conveni amb l’Ajuntament de data 26-1-2012. D’altra banda, l’actual 
sistema de validació permet facturar en funció del nombre efectiu de viatges amb títol social de 
transport. 
Valoració econòmica 
 
Per tal d’aplicar un preu per unitat de viatge amb títol social de transport, es proposa utilitzar la 
Tarifa Mitjana Ponderada (TMP) que aprova anualment l’Autoritat del Transport Metropolità per 
al conjunt del sistema. La Tarifa Mitjana Ponderada aprovada per a l’any 2013 és la següent: 
 

TMP amb IVA (en euros) 0,8644 
TMP sense IVA (en euros) 0,7859 

 
Atès que la facturació dels viatges amb títol social de transport afectarà el càlcul del dèficit 
d’explotació anual que subvenciona l’EMD, correspon calcular la diferència que comportarà a 
efectes de compensar la bestreta mensual durant l’exercici 2013. A partir de l’exercici 2014, la 
bestreta quedarà normalitzada amb la fórmula de càlcul establerta al contracte de la concessió. 
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El següent càlcul es realitza a partir de les dades de la darrera liquidació aprovada, 
corresponent a l’exercici 2011: 
 

Facturació carnets durant 2011 (sense IVA) 105.398,60 €  
 
Nombre de viatges amb títols socials 37.130 
Tarifa Mitjana Ponderada (sense IVA) 0,7859 
Càlcul amb el nou sistema: 37.130 x 0,7859  29.180,46 € 
 
Diferència  76.218,14 € 
Compensació en la bestreta mensual (diferència/12)  6.351,51 €  

 
Marc legal 
 
- Reial Decret legislatiu 3/2011, de 14  de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 

de contractes del sector públic (disposició transitòria primera). 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis 

dels ens locals de Catalunya. 
- Conveni d’adhesió de l’EMD de Valldoreix al sistema tarifari integrat de l’Autoritat del 

Transport Metropolità, de 21 de juny de 2001. 
- Protocol de regularització de la concessió administrativa de transport públic de Valldoreix, 

titularitat d’Autotransportes Saiz Tour, S.A., de data 2-4-2003, modificat per la Resolució de 
Presidència 127/03, de data 26-11-2003. 

- Plec de condicions administratives i tècnico-econòmiques que han de regir en la concessió 
administrativa del transport públic entre l’EMD de Valldoreix i Autotransportes Saiz Tour, 
S.A. de data 2-4-2003, modificat per la Resolució de Presidència 127/03, de data 26-11-
2003. 

- Modificació de la concessió del servei de transport públic d’Autotransportes Saiz Tour, S.A. 
per la creació d’una tercera línia d’autobusos, aprovada en data 25-5-2006. 

- Conveni de col·laboració per a l’expedició de títols socials de transport urbà de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix, de data 26-1-2012. 

 
PROPOSTA 
 
Per tot l’anterior, es proposa: 
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1) Afegir la següent clàusula al Plec de condicions administratives i tecnico-econòmiques que 
regeixen la concessió: 
 

Abonament del preu dels viatges amb títols socials de transport 
 
L’empresa concessionària facturarà mensualment el preu dels viatges efectuats el mes 
anterior mitjançant els títols socials de transport emesos en l’àmbit municipal, d’acord amb 
el Conveni, de 26 de gener de 2012, de col·laboració per a l’expedició de títols socials de 
transport urbà de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMDV. 
 
Els títols socials que s’ofereixen actualment a aquelles persones que compleixin els 
requisits establerts i que estiguin empadronades al municipi de Sant Cugat del Vallès, son 
els següents: 

 
-  Persones jubilades. 
-  Persones pensionistes. 
-  Persones amb mobilitat reduïda, amb certificat de discapacitat igual o superior al 

33%, expedit pel CAD. 
- Persones usuàries dels serveis socials municipals, de forma excepcional i previ 

informe tècnic. 
- Persones treballadores en situació d’atur que hagin treballat un mínim de 3 mesos en 

els darrers 3 anys, que estiguin inscrites a l’Oficina de Treball (amb la demanda 
renovada) i que no estiguin cobrant cap prestació per desocupació. 

- Estudiants, entre 13 i 18 anys, de l’1 de setembre al 30 de juny del curs escolar. 
 

El nombre de viatges seran els efectivament registrats per les màquines validadores 
instal·lades a tal efecte, a càrrec de l’EMDV. 
 
El preu unitari per viatge que s’aplicarà serà la Tarifa Mitjana Ponderada (TMP) que aprova 
anualment l’Autoritat del Transport Metropolità per al conjunt del sistema. A aquest preu 
s’aplicarà l’IVA corresponent. 
 

2) Incrementar la bestreta mensual per a l’exercici 2013 en concepte de modificació del criteri 
d’abonament dels viatges amb títols socials de transport en la quantitat de 6.351,51 euros. 
 
Atès el següent informe emès per la secretària-interventora, en data 14 de gener de 2013: 
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Atès que l’article 248 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya estableix que les entitats concedents 
tenen la potestat de variar la qualitat, quantitat, temps o lloc de les prestacions en què 
consisteix el servei, i l’alteració de la retribució del concessionari. 
 
Atès l’article 102 de la llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions 
públiques preveu que només es poden introduir modificacions per raó d’interès públic en els 
elements que l’integren, sempre que siguin degudes a necessitats noves o causes imprevistes, 
justificant-ho degudament en l’expedient. 
 
Atès que s’han produït aquestes necessitats noves, en el transport urbà en autobús de 
Valldoreix, al haver-se aprovat en data 28 de març de 2012, una modificació de l’Ordenança 
fiscal número 16, reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic de transport 
urbà de l’àmbit de Valldoreix, que amplia els títols socials que permeten utilitzar el servei de 
forma gratuïta. 
 
El Conveni de Col.laboració signat amb l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en data 26 de 
gener de 2012, també ha ampliat l’àmbit subjectiu d’aquestes bonificacions, perquè aquest 
conveni permet als viatgers empadronats a Sant Cugat del Vallès amb títol social de transport 
utilitzar indistintament el servei de transport urbà de l’Ajuntament i l’EMD. 
 
Atès que el contracte de concessió no estableix com s’han de facturar els títols socials que 
queden exempts de pagament del transport públic en autobús. 
 
Per tot això, i vist l’informe del Cap d’Urbanisme i Mobilitat, informo favorablement la 
modificació de la concessió,  atès que la modificació regula noves necessitats del servei.  
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- MODIFICAR el contracte de gestió de serveis de transport urbà en autobús, en la 
modalitat de concessió administrativa, formalitzat entre l’EMD de Valldoreix i Autotransportes Saiz 
Tour S.A, afegint la següent clàusula: 
 

Abonament del preu dels viatges amb títols socials de transport 
 
L’empresa concessionària facturarà mensualment el preu dels viatges efectuats el mes 
anterior mitjançant els títols socials de transport emesos en l’àmbit municipal, d’acord 
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amb el Conveni, de 26 de gener de 2012, de col·laboració per a l’expedició de títols socials 
de transport urbà de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMDV. 
 
Els títols socials que s’ofereixen actualment a aquelles persones que compleixin els 
requisits establerts i que estiguin empadronades al municipi de Sant Cugat del Vallès, son 
els següents: 

 
-  Persones jubilades. 
-  Persones pensionistes. 
-  Persones amb mobilitat reduïda, amb certificat de discapacitat igual o superior al 

33%, expedit pel CAD. 
- Persones usuàries dels serveis socials municipals, de forma excepcional i previ 

informe tècnic. 
- Persones treballadores en situació d’atur que hagin treballat un mínim de 3 mesos en 

els darrers 3 anys, que estiguin inscrites a l’Oficina de Treball (amb la demanda 
renovada) i que no estiguin cobrant cap prestació per desocupació. 

- Estudiants, entre 13 i 18 anys, de l’1 de setembre al 30 de juny del curs escolar. 
 

El nombre de viatges seran els efectivament registrats per les màquines validadores 
instal·lades a tal efecte, a càrrec de l’EMDV. 
 
El preu unitari per viatge que s’aplicarà serà la Tarifa Mitjana Ponderada (TMP) que aprova 
anualment l’Autoritat del Transport Metropolità per al conjunt del sistema. A aquest preu 
s’aplicarà l’IVA corresponent. 

 
SEGON.- Com a conseqüència de la modificació anterior, INCREMENTAR la bestreta mensual 
per a l’exercici 2013 en concepte de modificació del criteri d’abonament dels viatges amb títols 
socials de transport en la quantitat de 6.351,51 euros. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i 
manifesta que ha de felicitar als tècnics de l’EMD per aquest gran estalvi que ha representat 
aquest estudi, estalviant-nos l’IVA, al voltant d’uns 75.000€/l’any és una quantitat respectable. 
Que consti que els tècnics es mereixen les nostres lloances.  
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
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12.- APROVAR EL CONVENI SUBVENCIONAL ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
L’EMD DE VALLDOREIX, PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA BRESSOL PER AL CURS 
2011-2012, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 119.600 € CONCEDIDA. 

   
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRRADA I CORTÉS i exposa que l’acord marc de data 19 
de novembre de 2010 entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el 
Departament d’Ensenyament, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques, estableix que el Departament d’Ensenyament subvencionarà el 
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys d’acord amb les disponibilitats 
pressupostàries. 
 
Atès que d’acord amb les disponibilitats pressupostàries el Departament d’Ensenyament, 
l’import que s’atorga és de 1.300 euros per alumne i curs. 
 
Atès que s’estableix que el Departament d’Ensenyament tramitarà el pagament de la subvenció 
de l’escola bressol sol·licitada per l’EMD, una vegada aquesta hagi tramès a la Direcció General 
de Centres Públics, entre d’altre documentació, l’acord del Ple de l’EMD pel qual s’accepta la 
subvenció. 
 
En virtut de tot l’anterior, es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
APROVAR el Conveni subvencional entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, 
per al finançament de l’Escola Bressol al curs 2011-2012, i acceptar la subvenció de 119.600 
euros concedida, que correspon a 92 alumnes, i un mòdul de 1300 euros/alumne. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 

13.- INFORMAR SOBRE LA COMPETÈNCIA DE L’EMD DE VALLDOREIX PER ATORGAR 
LLICÈNCIES I EXERCIR LA DISCIPLINA EN EL PARC DE COLLSEROLA QUE PERTANYI 
A L’AMBIT DE VALLDOREIX. 

 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha remès a 
l’EMD de Valldoreix, un acord de la Junta de Govern, de data 12 de desembre de 2011, en el 
que acorda determinar que l’EMD de Valldoreix no pot exercir competències 
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referides en matèria de disciplina i/o medi ambient dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de 
Collserola, considerant el seu caràcter essencialment supramunicipal, i per tant, supera l’àmbit 
normatiu conformat pels articles 82 i 83 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
Atès el següent informe emès en data 9 de gener de 2012 per l’advocat Xavier Figueras: 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha remès a l’EMD de Valldoreix l’acord de la 
Junta de Govern de data 12 de desembre de 2011 pel que es determina que l’EMD de 
Valldoreix no pot exercir competències en matèria de disciplina urbanística i de medi ambient 
dins l’àmbit del Parc Natural de la Serra de Collserola, considerant el seu caràcter essencialment 
supramunicipal, i per tant, supera l’àmbit normatiu conformat pels articles 82 i 83 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 
Atès el següent informe emès en data 9 de gener de 2012 per l’advocat Xavier Figueras: 
 
 
Assumpte: Informe sobre competències en matèria de disciplina urbanística en el sistema 
general de Parc Forestal de Collserola dins l’àmbit de Valldoreix 
 
La Direcció-Gerència del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola ha interessat de 
l’Ajuntament de Sant Cugat que informi sobre l’ens local que assoleix les competències en 
matèria de disciplina urbanística i de medi ambient en les actuacions que es plantegin dins 
l’esmentat Parc Natural referides a l’àmbit de l’EMD.  
 
Mitjançant acord de la Junta de Govern de data 12 de desembre de 2011, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès ha determinat que l’EMD no pot exercir aquestes competències considerant el 
seu caràcter essencialment supramunicipal. Fonamenta aquest entendre en els articles 82 i 83 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i en el conveni de delegació de 
competències subscrit entre aquest Ajuntament i l’EMD en data 18 d’octubre de 1994. 
 
L’article 82 esmentat estableix: 
 
Article 82 Competències  
82.1 És competència de l'entitat municipal descentralitzada: 
a) La vigilància dels béns d'ús públic i dels comunals. 
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b)La conservació i l'administració del seu patrimoni, inclòs el forestal, i la regulació de 
l'aprofitament dels seus béns comunals. 
c) L'enllumenat públic i la neteja viària. 
d) L'execució d'obres i la prestació de serveis de competència municipal d'interès exclusiu de 
l'entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu o de la comarca. 
e) L'ordenació del trànsit de vehicles i de persones en el seu àmbit. 
f) La conservació i el manteniment dels parcs i els jardins i del patrimoni històric i artístic del 
seu àmbit. 
g) Les activitats culturals i esportives directament vinculades a l'entitat. 
82.2 L'ajuntament pot delegar en l'entitat les altres competències que permeten un exercici 
descentralitzat. Per a fer efectiva la delegació cal l'acceptació de l'entitat municipal 
descentralitzada. 
82.3 Si l'entitat municipal descentralitzada es crea en virtut de fusió o d'agregació de municipis, 
pot prestar els serveis que gestionava anteriorment el municipi extingit. 
 
Pel que fa al Conveni estableix: 
 
Competències municipals delegades: 
 (...) Resolució d’expedients de sol.licitud de llicències d’obres majors i menors, referides als 
actes d’edificació i ús del sòl enumerats a la legislació urbanística amb exclusió de les relatives a 
edificacions i equipaments de titularitat pública o privada –ja siguin sanitaris, residencials, 
esportius o de qualsevol altra tipologia- quin àmbit d’influència ultrapassi el del territori de 
Valldoreix pel seu caràcter municipal o comarcal. 
 
Amb aquestes disposicions, el repartiment competencial queda en la següent forma: 
 
En matèria de medi ambient 
La Llei determina en el seu apartat a) la competència de l’EMD en la vigilància dels bens públics 
i comunals, així com l’administració i conservació del seu patrimoni, inclòs el forestal (apartat 
b). Així, en aquest cas és directament la Llei qui atribueix la competència a l’EMD.  
 
En matèria de disciplina urbanística 
Res estableix la Llei, però sí el conveni, en que l’Ajuntament de Sant Cugat delega en l’EMD la 
competència per a l’atorgament de llicències d’obres majors i menors, que s’extén a la disciplina 
urbanística respecte els actes d’edificació i ús del sòl. A la pràctica l’EMD de Valldoreix ha estat 
exercint aquesta competència de disciplina urbanística de manera ininterrompuda amb el 
consentiment exprés de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
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Com a únic límit a aquesta competència s’exceptúen “les edificacions i equipaments públics i 
privats amb un àmbit d’influència superior al de l’EMD”. 
 
Precisament, l’acord de l’Ajuntament de Sant Cugat argumenta la seva decisió en el fet d’haver-
se “convingut de forma expressa l’exclusió de les actuacions quin àmbit d’influència ultrapassi el 
del territori de Valldoreix, pel seu caràcter municipal o supramunicipal que hi concorre en les 
derivades dins l’àmbit del Parc Natural”. Respecte aquesta afirmació hem de precisar: 
 
Primer.- Que contràriament a aquest entendre, la Llei no fixa cap límit a la competència de 
l’EMD en les matèries ambientals que han estat descrites. Tampoc ho fa (ni podria fer-ho) el 
conveni. 
 
Segon.- Respecte la competència urbanística, el conveni es refereix a edificacions i 
equipaments quin àmbit d’influència sigui superior al de l’EMD, el que s’ha vingut interpretant 
fins a la data, i no pot ser d’altra manera, en el sentit que l’Ajuntament es reserva la 
competència urbanística en actuacions que malgrat estar ubicades total o parcialment dins de 
Valldoreix, per les seves característiques, tenien una incidència territorial superior al de l’ambit 
de l’EMD. 
 
No obstant, això no perjudica la competència de l’EMD en totes aquelles actuacions quin àmbit 
d’influència es limita al territori de l’EMD, el qual inclou una bona part del Parc Natural de la 
serra de Collserola. 
 
El fet que l’àmbit del Parc Natural superi el del territori de l’EMD, com també supera el del propi 
Ajuntament de Sant Cugat i els altres municipis que en formen part, no constitueix una limitació 
a la competència urbanística de l’EMD en aquest territori, com tampoc ho pot suposar per la 
resta de municipis. 
 
Altra qüestió, distinta de la titularitat competencial, sería que l’Ajuntament de Sant Cugat 
pretengui atribuir-se la representació de l’EMD dins de l’organisme gestor del Parc Natural; però 
això no és objecte del present informe, com tampoc és el que la Direcció-Gerència del Consorci 
del Parc Natural va interessar de l’Ajuntament. 
 
Per tot l’anterior s’ha de concloure en que l’esmentat acord de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès de data 12 de desembre de 2011 no realitza una lectura correcta ni del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Régim Local de 
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Catalunya, ni tampoc del conveni de delegació de competències que l’esmentada Corporació 
Local té subscrit amb aquesta EMD de Valldoreix. 
 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
ACUSAR REBUDA de l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
de data 12 de desembre de 2011 pel que es determina que l’EMD de Valldoreix no pot exercir 
competències en matèria de disciplina urbanística i de medi ambient dins l’àmbit del Parc 
Natural de la Serra de Collserola. 
 
CONSTATAR que de conformitat al Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i el conveni 
de delegació de competències subscrit entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de 
Valldoreix de data 18 d’octubre de 1994, la competència de l’EMD per atorgar llicències d’obres 
majors i menors s’exten a la disciplina urbanística, quin àmbit d’influència es limita al territori de 
Valldoreix, el qual inclou una bona part del Parc Natural de la Serra de Collserola, a excepció 
d’aquells expedients que afectin a edificacions i/o equipaments públics o privats amb un àmbit 
d’influència superior al de l’EMD. 
 
TRASLLADAR copia del present acord al Consorci del Parc de Collserola i a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès als efectes oportuns. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que tant bon punt es va 
rebre aquesta notificació, es va encarregar a l’advocat senyor Xavier Figueras Claret un informe 
per rebatre aquest informe emès per l’Ajuntament de Sant Cugat.  
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 
 

14.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE. 
 
 
A) MOCIÓ INSTITUCIONAL PER DECLARAR VALLDOREIX VILA LLIURE DE CIRCS 
AMB ANIMALS. 
 
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i exposa que atesos els nombrosos 
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estudis científics que demostren que els animals són éssers dotats de sensibilitat, no només 
física sinó també psíquica. 
 
Atès que tots els animals, siguin de l’espècie que siguin, tenen dret a ser respectats, no han de 
ser víctimes de maltractament, esforços desmesurats o espectacles violents ni han de ser 
subjectes a actes cruels que els impliquin patiment físic o psicológic o causar-los estats 
d’ansietat o de por.  
 
Atès que els animals han de rebre el tracte que, atenent a les seves necessitats 
psicoetológiques i cognitives, procuri el seu benestar, i que ene els crics aquests solen viure en 
condicions de captivitat allotjats i transportats a llargues distàncies en remolcs de camions on 
no poden gaudir d’un enriquiment espaial, estructural, alimentari ni social de qualitat.  
 
Atès que els animals que s’exhibeixen als circs hi figuren animals salvatges que, encara que 
hagin nascut en captivitat mantenen els seus instints naturals i el procés d’aprenentatge de 
comportaments antinaturals per a la seva espècies es fa a través de la violència.  
 
Atès que el manteniment d’animals salvatges en circs no contribueix ni aporta un benefici per a 
la conservació de les espècies.  
 
Atès que les administracions locals també han d’afavorir i potenciar les conductes cíviques  de 
respecte de la ciutadania cap al nostre entorn natural.  
 
Atès que el respecte al medi ambient i a la natura també comporta el respecte a aquells éssers 
amb els que compartim el planeta Terra.  
 
Atès que els crics amb animals salvatges no ofereixen una educació ambiental apropiada i 
promouen una visió tergiversada i fals dels animals, resultant fins i tot antieducatiu per als 
infants, que és el públic majoritari d’aquests espectacles.  
 
Atès que diversos ajuntaments de tot l’Estat i un creixen nombre de països de tot el món han 
prohibit l’actuació d’espectacles amb animals als seus territoris.  
 
Atès que la presència d’animals salvatges a la via pública pot suposar un risc per a la salut 
pública per la possible transmissió de malalties.  
 
Atès que alguns animals salvatges poder ser molt perillosos i existeixen casos d’animals que 
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han escapat de les instal·lacions d’un circ i han causat grues danys materials i personals, a més 
de perillar la vida del propi animal.  
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- MANIFESTAR el compromís de l’EMD de Valldoreix amb els principis ètics, socials i 
ambientals i amb el respecte a no causar patiment als animals, ja siguin domèstics, de 
companyia o salvatges.  
 
SEGON.- DECLARAR que aquesta EMD és contrària a l’exhibició d’animals salvatges en circs 
que es trobin de manera permanent o temporal dins el nostre àmbit territorial, amb 
independència del lloc de residència de les persones propietàries o posseïdores d’aquest 
animals.  
 
TERCER.- NO PERMETRE la instal·lació a Valldoreix de circs amb animals salvatges, encara 
que aquests no participin en l’espectacle, com a forma de garantir la seguretat ciutadana de 
possibles escapades.  
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Asociación Animalista LIBERA!, a la Fondation Franz 
Weber, a la Federació i a l’Associació Catalanes de Municipis i al Govern de la Generalitat.  

 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 

B) MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPAL DE CiU-ACTUEM  I CPCV, EN DEFENSA DEL 
MODEL LINGUISTIC DEL SISTEMA EDUCATIU CATALÀ. 

  

Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que l’esborrany de la Llei 
Orgànica de millora de la qualitat educativa (LOMCE) , que ha presentat el govern del partit 
popular, trenca el paper del català com a llengua vehicular de l’ensenyament a Catalunya i 
relega el català a la quarta llengua en importància. 

 

ATÈS que en el sistema educatiu de Catalunya  l’aprenentatge del català no només és un 
model d’immersió lingüístic, sinó que també és un  model d’èxit de cohesió social de fa més de 
30 anys. 
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ATÈS que la proposta de llei situa les llengües cooficials, per darrera en importància al 
currículum de la llengua castellana i la primera llengua estrangera (assignatura troncal) però 
també de la segona llengua estrangera que és situa com a assignatura específica. 

A l’educació primària i a l’Educació Secundària Obligatòria, l’assignatura de català, passa de ser 
una matèria troncal del 50% de l’horari lectiu a ser una assignatura d’especialitat i no té 
assignat un mínim de les hores lectives. 

 

ATÈS que una disposició addicional de la llei estableix que les dues llengües cooficials han 
d’estar "equilibrades en el nombre d’hores lectives" a l’escola, tot i que reserva a les 
administracions educatives autonòmiques poder determinar aquesta proporció mentre es 
mantinguin condicions de "normalització lingüística". 

 

ATÈS que el projecte preveu que els pares puguin escollir la llengua vehicular i en cas que no 
s’ofereixi la llengua castellana en centres públics, es podrà accedir a centres privats i sol·licitar 
el pagament per part de la Generalitat de Catalunya. 

 

ATÈS que la Llei d’Educació de Catalunya estableix que no s’han de separar els infants per raó 
de llengua, essent aquesta la fortalesa del nostre model d’escola. 

 

ATÈS que aquest avantprojecte cerca dividir la societat catalana utilitzant la invasió de 
competències, la prepotència i el tacticisme polític  com a element de trencament social i de 
limitació d’accés a la igualtat d’oportunitats. 

 

ATÈS que defensem el català a l’escola com a part de l’essència del poble català, la  nostra 
cultura i la nostra història. 

 

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

  

PRIMER.- MANIFESTAR el suport al model d’escola catalana en llengua i continguts. 

 

SEGON.- L’ADHESIÓ AL MANIFEST i accions de la plataforma d’entitats cíviques i educatives 
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SOM ESCOLA a la que s’han adherit AMPAS, consells escolars, associacions d’alumnes i 
institucions educatives que defensen el català a l’escola. 

 

TERCER.- MANIFESTAR el rebuig a l’avantprojecte de Llei Orgànica de Millora de la Qualitat 
Educativa (LOMCE) que ataca el sistema d’immersió lingüístic als centres educatius de 
Catalunya. 

 
QUART.- MANIFESTAR el suport al Parlament de Catalunya per a que emprengui les accions 
legals que corresponguin, tot  donant suport a defensar, per tots els mitjans,  un model 
educatiu públic,  igualitari, de cohesió i dignitat. 
 
CINQUÈ.- INSTAR al Ministre Jose Ignacio Wert a presentar la dimissió del seu càrrec com a 
Ministre d’Educació.  
 

SISÈ.- TRASLLADAR els acords als Centres Educatius i AMPAS de Valldoreix,Sant Cugat, al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Educación. 

 

INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que 
tenim diferents formes de veure la realitat, des del seu punt de vista –que és la dels grups que 
presenteu la moció-, aquest avantprojecte els està atacant el model lingüístic de l’ensenyament 
a Catalunya, però jo no ho veig així. De fet la font del que diré, és la pròpia explicació que va 
donar el ministre Wert del qui demanen la dimissió, perquè trobo que serà difícil millorar el que 
ell va dir. Simplement s’estan especificant els elements que en reiterada doctrina constitucional 
assenyala com a necessaris per aquest model d’immersió lingüística sigui conforme a la 
constitució. Això és el que pretén aquest avantprojecte. Que en aquelles comunitats autònomes 
que no hagin implantat els sistemes indicats, és a dir el sistema de bilingüisme i trilingü¡sme 
integrats, les administracions educatives podran otorgar, en funció de l’estat de normalització 
lingüística dels seus territoris, un tracte diferenciat a la llengua co-oficial respecte del castellà, 
en una proporció raonable, sense que en cap cas pugui soposar de fet l’exclusió del castellà. 
Això per una banda, i per altra banda, s’està seguint un mandat implícit del Tribunal 
Constitucional que obliga a legislar sobre aquesta matèria i les condicions que en aquest 
sistema d’immersió s’ha de complir per ser conforme amb la Constitució. Un altre punt és la 
divisió que hi ha perquè s’està tractant amb menyspreu el català, i jo no ho veig així. Perquè de 
la mateixa manera es podria defensar que s’està menyspreant el castellà, i no és així. El que 
s’està intentant en que cadascuna de les fases de tots els cicles, tots els alumnes han de 
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cursar la matèria de llengua co-oficial de llengua i literatura, com a lengua co-oficial reconocida. 
Se li dona un tractament idèntic en matèries troncals, i concretament a la matèria troncal com 
la que més s’emparenta, que és la llengua y la literatura castellana. No s’està envaïnt un espai 
de la comunitat autònoma de Catalunya, sinó que s’està incorporant doctrina constitucional 
sobre com ha de ser i com s’ha d’entendre el sistema d’inmersió lingüística. Que s’està 
imporsant el castellà d’una forma forçosa, no, jo penso que és una proporció raonable i estic 
basant-me amb el que va dir el ministre Wert, no poso res de collita pròpia. Proporció raonable 
al tractament diferenciat de la llengua co-oficial respecte del castellà i que: “se precisa algo lo 
que quiere decir razonable en términos negativos”. Per últim, que és una política discriminatòria 
contra Catalunya, jo crec que no, en tot cas s’està intentant corregir el que havia estat una 
política discriminatòria cap aquells que volen una educació en castellà. Hi ha famílies que volen 
el bilingüisme i fins i tot el trilingüisme. També deixa obert en aquest avantprojecte, que el que 
s’espera també per part de Catalunya és arribar a un acord perquè fan una comparació amb el 
País Basc i allà no tenen aquest problema. 

 

Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que el que respecta 
aquesta opinió i evidentment mai ens posarem d’acord en aquest tema. Vostè sap les 
estadístiques dels resultats del castellà a totes les comunitats d’España? Doncs li puc assegurar 
que els resultats del castellà a Catalunya són més alts que a Castilla La Mancha, Galícia o el País 
Basc, i això són dades que es poden comprovar. I després han fet aquesta llei i el senyor Wert 
tindrà molt bona intenció per defensar el castellà i ja ho va dir públicament que ens volia 
espanyolitzar i no ens queda cap dubte que és així. A Catalunya jo crec que hi ha una base de 
moltíssima gent que ha vingut a viure, que no tots són catalans d’orígen i el castellà està 
assegurat que es parlarà i no hi ha perill que no es parli. Si no hagués estat pel sistema 
educatiu català, molts fills dels que han vingut de fora, com ara els meus –per exemple-, que a 
casa no es parlava el català, no haguéssim pogut parlar i entendre el català. És gràcies al 
sistema d’immersió lingüítica, si no, no es parlaria el català com es parla ara, i que si que tenia 
perill d’extinció. I més important encara per la cultura i per tot el que vostè volgui, jo crec que 
és la cohesió social que ha permès el català a l’escola. D’altra manera el que es formarien 
serien guetos. Perquè molta  gent podria pagar una escola en castellà, que potser serien més 
elitistes, però li asseguro que aniriem a parar a guetos amb gent de fora, d’estrangers, amb els 
quals ni es parlaria en català ni es parlaria de la cohesió social que permet el sistema 
d’immersió lingüística, ja sense entrar en el respecte insitucional que crec que hauria de tenir el 
Govern Central vers la Generalitat de Catalunya, que com autonomia té la competència 
d’Educació. I a més a més, si em permet, portem 30 anys amb aquest sistema educatiu i ha 
donat uns bons resultats. I el Partit Popular i els altres partits han tingut anys per reclamar que 
no funcionava bé i no ho han fet i fins ara ha funcionat tot molt bé i no s’entén perquè 
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ara..... bé, si que s’entén, ens volen espanyolitzar! 

  

Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que com deia la senyora 
Susana Herrada i amb molt de respecte,  cosa que li agraeixo, sent un tema que és molt 
sensible, especialment a Catalunya quan es parla d’aquest tema i amb una frase tant 
desafortunada que va tenir el senyor Wert, dient “tenemos que españolizar Catalunya”, ara 
qualsevol diàleg que podem intentar per tenir una aproximació, aquesta no es produïria, i el 
que menys desitjo és encendre els ànims de ningú i que perdem el control ja que no es tracta 
d’això. Gràcies. 

 

VOTACIÓ.- 8 Vots a favor, 7 dels membres del grup CiU-ACTUEM i 1 de la membre del grup 
CPCV. 1 Vot en contra del membre del grup PP. 

 

15.- ACCIÓ DE GOVERN. 
 
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa que: 
 

• Estudi de Mobilitat.- S’està acabant aquest estudi, el proper dia 29 de gener en el Consell 
de la Vila, aprovarem el pacte per la mobilitat, i amb això conclourem el procés de 
participació que hem realitzat amb l’estudi de mobilitat. 

 
• Vocalia Obres i Serveis.- Des del departament d’obres i serveis s’està fent el seguiment 

diari de les incidències que van sorgint dins del nostre territori. 
 

• Transport Públic.- S’està fent  un estudi per implementar les noves tecnologies en l’àmbit 
de la mobilitat i del transport públic, per dotar de més qualitat el servei. 

 
• Inversions del PUOSC.- S’està estudiant quines seran les inversions que s’inclouran en el 

Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que: 
 

• Participació Ciutadana.- Ja tenim els nous consellers del Consell de la Vila, que s’ha de 
celebrar el proper dia 29 de gener, són 40 consellers, repeteixen 14, 26 són 
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nous, 18 són dones i 4 són joves. Tindrem la primera audiència pública de pressupost el 
4 de febrer a les 7 de la tarda. 

 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que: 
 

• Subvencions.- Hem estat treballant en l’últim mes amb el suport del President i de la 
Secretària-interventora per poder-nos addherir a la Xarxa de Municipis de la Diputació de 
Barcelona. Són les subvencions que ens donen sense cost i hem aconseguit que aquest 
mes de gener ja obríssin la mesa de concertació i poder-hi accedir. Ens han acceptat la 
quantitat de 400.000€ que hem proposat. 

 
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i manifesta que: 
 

• Cultura.- Esmentar que la Bibliioteca Vall d’Or, les activitats i franges horàries, amb 
l’ampliació de la franja horària nocturna per als joves en època d’exàmens, que també es 
pot consultar a la pàgina web de l’EMD de Valldoreix. Els serveis, hem iniciat dos tallers 
d’idiomes amb molt bona acceptació, que és la immersió al Xinès-mandarí, i l’altre que li 
diem: treu pols a l’anglès. Seguim oferint l’activitat d’expliquem contes. També comentar 
la Marató de TV3, que es van recollir força diners, oferint passejades en carruatge des de 
l’EMD i també amb la col·laboració dels Marxosos del Vallès i el CEIP Jaume Ferran i 
Clua. L’exposició a la Sala Polivalent que sembla és bastant existosa, ara tenim el Sr. 
Miquel Pellicer, que tindrà una durada fins el 22 de març, i després tindrem la de la 
senyora Elsa Pons que es dirà “Reflexions”. Esmentar l’èxit de la Cavalcada de Reis de  
Valldoreix amb la participació de 16 carrosses i per tota la il·lusió de tot el poble de 
Valldoreix. Esmentar que la segona cavalcada que és la que es fa per nens disminuïts i 
per tots aquells que es vulguin acostar, aquest any ha estat més important i més 
emotiva. La Cavalcada es va adreçar a ASDI, GURU i l’ESTEL. 
 

• Medi ambient.- Comentar que s’ha començat la campanya de neteja de rieres a 
Valldoreix amb l’empresa CIRE, es netejaran 7 rieres, El Nonell, Clavell, Monmany, Can 
Badal, el Torrent de Can Barba, el Torrent de la Guinerdera, la de Canals, que sumen un 
total de 9 km. S’ha iniciat el projecte d’itineraris per Valldoreix, s’estan elaborant els 
intineraris per medi urbà i per medi natural, amb la participació directe del Consell 
Sectorial de medi ambient. Ordres d’execució amb un total de 15 expedients oberts. 
Moltes gràcies. 
 

Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i manifesta que: 
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• Comerç.- Des de l’Àrea de Comerç hem posat en marxa l’OPIC que és l’Oficina Provincial 

d’Informació al Consumidor i és una oficina mòbil on es pot fer qualsevol reclamació, o 
consulta, és a dir qualsevol queixa per habitatge, reparacions, serveis financers, 
assegurances, serveis, turístics, subministraments, comerços, etc. Aquesta oficina vindrà 
un dia al mes durant tot l’any a Valldoreix per a qualsevol consulta que se’ls vulgui fer. 

 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que: 
 

• Economia.- Estem treballant en el pressupost del 2013. L’oposició ja el te des de principi 
de mes, i la situació és molt semblant a la de l’any passat. És un pressupost continuista 
ja que a nivells macroeconòmics és una situació semblant a la de l’any passat. El que 
volem assegurar és l’equil·libri pressupostari sobretot en el presspost ordinari. La Vocal 
senyora Susana Herrada ja ho ha dit, però els animo a vindre a l’audiència pública de 
pressupostos, serà el primer any que es farà i serà a principis de febrer. Em breu es farà 
la convocatòria però crec que és una bona oporturnitat per veure els termes generals del 
pressupost i la gent podrà opinar i orientar el pressupost. 

• Esports.- Estem tancant el tema de les 5 milles femenines, una cursa important i molt 
rellevant per la vila de Valldoreix. Aquest any té moltes novetats, la setmana vinent 
farem la presentació oficial, però us avanço que hi haurà un nou circuit, el cronometrage 
és per xip i és una de les poques curses que es cronometren amb xip, gratuïta en tot 
Catalunya. Animo a totes les dones a participar-hi. 

 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que: 

 
• Línies Alta Tensió.- Manifesta que s’estan realitzant les obres amb certa normalitat, sols 

hi ha hagut alguna trencada de canonada d’aigua, però no cap incident greu. A la plaça 
Can Cadena s’estan fent unes cates perquè en el seu dia es van deixar uns tubs 
preparats que ara no es troben, no hi ha planells, i seguint les indicacions dels tècnics de 
la casa. S’està gestionant la situació d’una última casa tocant a l’autopista per si s’ha de 
desplaçar o no, i un petiti entrebanc que hi ha amb una servitud de pas, on Endesa està 
fent les consultes jurídiques necessàries. Per tota la resta, l’obra evoluciona en la 
normalitat i en els terminis previstos. 

 
 

16.- PRECS I PREGUNTES. 
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Empresa CLECE.- Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que ha 
vist que hi ha alguns serveis de l’EMD que s’estan externalitzant, encara que jo diria 
privatitzant, i que el senyor Gavaldà em va dir que els números eren molt més econòmics. I jo li 
vaig dir que dubtava molt que fossin molt millors i que quan tingués tota la informació aquest 
tema ja el discutiriem. A banda del tema econòmic, és que m’agradaria que quan es facin 
contractes a empreses, abans es mirin bé aquestes empreses. Perquè jo m’he estat mirant 
l’empresa Clece i hi ha un article en un diari independent, molt semblant al “cafè amb llet” de 
14 pàgines nada menys, que fa un estudi de tots els problemes que té en l’àmbit que gestiona. 
Gestiona moltes empreses; empreses de neteja, llars d’infants, escorxadors, etc. I té pleits molt 
grans. És a dir que seria molt interessant saber a qui contractem i a més a més, m’agradaria 
que la gent del públic sapigués que aquesta empresa, que es diu Clece, pertany a Florentino 
Pérez. Només volia aclarir això.  
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que aquest servei de la neteja dels 
edificis de l’EMD, es va concursar i com a tal concurs es van presentar en funció d’un plec de 
condicions que estableix unes credencials que s’han de presentar i que acaben sent un filtre per 
poder tenir accés a la contractació pública. Les empreses han de tenir la categoria que els 
correspon i que passa per estar definida per altres contractes que tenen amb altres 
administracions, de la mateixa índole o tamany, amb una solvència econòmica. El mateix 
concurs té aquest filtre que ens permet saber o filtrar les empreses que es presenten i que 
siguin prou solvents. Si superen aquest concurs, i acaben sent les empreses millor posicionades 
no tant sols pel preu de l’oferta, sinó també pels altres components condicionants per concursar 
a l’administració, i per tant l’administració no té gaires coses a dir. No pot arbitrar més enllà del 
que no s’ha pogut establir com a resolució en aquest concurs. 
 
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que li sembla molt bé que 
estiguis parlant de qüestions econòmiques perquè veritablement aqui estem per gestionar el 
millor possible aquesta EMD. Però hi ha una vessant ètica que em sembla que des del meu punt 
de vista és tant important com l’altra. Una empresa que té tants expedients de treball és un 
problema perquè estem facilitant la contractació amb esclavatge, és a dir sous baratos, 
acomiadaments improcedents; i a més tenen contractes de 1800 i pico d’hores, i que jo sàpiga 
estan pel damunt del reglament de treball. Penso que les empreses s’haurien d’estudiar des 
d’una altra vessant. Es demanen els TC1 i els TC2, els tenim? S’entregan cada mes els de les 
persones que venen a treballar? Se li paga la seguretat social i està contractada 8 hores diàries? 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que l’EMD de Valldoreix, com 
administració, no està per analitzar les empreses ni jutjar-les. Nosaltres apliquem la 
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llei i aquesta ens obliga a fer un concurs i les empreses que es presenten han de tenir totat una 
sèrie de requisits administratius, sense els quals no pot concursar públicament. Si una empresa 
no és ètica a consideració d’un vocal, a l’ampara de l’EMD aquest vocal no té dret a apartar 
aquesta empresa si aquesta presenta com qualsevol altre i la justícia ordinària no l’ha jutjat fins 
ara en aquests termes, no som nosaltres els qui ho hem de fer arbitràriament. Per tant si es 
presenta en aquest concurs com moltes d’altres, i presenta les seves credencials i en l’exercici 
del concurs l’acaba guanyant, doncs s’ha de concedir. Si en la gestió administrativa es demanen 
TC1 i TC2, és obvi que qualsevol contracte a l’administració pública, és obvi que ha d’exigir que 
això sigui així. Sincerament, el vocal aquí present no ho reclama, sinó que entén que això és 
així. Per això dic que ho suposo, perquè no hi ha altra manera. El departament d’intervenció ha 
de donar ampara que això sigui així. 
 
Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que totes les administracions 
públiques tenen la oblilgació de treballar en empreses que tinguin al dia les seves tributacions. I 
té l’obligació de demanar en quina situació estan aquestes tributacions, i sobretot quan tens el 
personal treballant a casa teva. Aquest tema m’agradaria parlar-lo amb profunditat. 
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que la Secretària-interventora 
explicarà el que és un concurs públic i quina documentació necessiten les empreses per 
concursar. 
 
Pren la paraula la Secretària-interventora i manifesta que els dos vocals tenen raó. D’una part 
en un concurs no es pot excloure a ningú si no hi ha un motiu que consti en els plecs de 
condicions, i evidentment que sigui propietat del Florentino Pérez o de qui sigui, no és motiu 
d’exclusió. Hi ha d’haver concurrència i les exclusions han d’estar justificades. Per altra part 
també és veritat que hem de demanar els TC1 i TC2 perquè som responsables subsidiaris de 
tothom que treballa per nosaltres. I no sols la neteja sinó de totes les empreses que treballen 
per l’administració, és a dir els concessionaris. És una mica complicat en una obra, que potser 
canvien els treballadors a diari que et presentint els TC1 i TC2 al dia, i controlant els 
subcontractats, etc. És fer d’inspector d’unes obres i de tothom qui està treballant, però s’hauria 
de controlar. 
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que en la casuística d’una obra 
per l’execució d’un vial, estic d’acord que per la naturalesa de l’obra i pels diferents industrials 
que intervenen, existeix una certa complexitat; però on no pot haver-hi cap tipus de 
complexitat i s’ha de fer si, o si, és una empresa com és Clece que està donant servei 
permanentment amb un contracte anual i prorrogable a casa, no se li demani això. Jo 
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personalment no ho he demanat però entenc que ha de ser així i no pot ser d’una altra manera. 
Som responsables subsidiàris però és un tema prou important com per suposar que es fa. 
 

Reglament del servei Escola Bressol Valldoreix.- Pren la paraula la senyora CARME 
BABILONI I SESMA i manifesta que volia fer una observació d’una informació que es va publicar 
en el BOP sobre unes correccions que s’havien aprovat del servei de l’Escola Bressol, del 
Reglament regulador. Falta posar en aquestes correccions una al·legació de l’AMPA que va ser 
aprovada i una altra també aprovada pel Ple. Penso que us haurieu de mirar bé i fer una edició 
íntegre d’aquest reglament. De les correccions en falten dos que no s’han inclòs encara en el 
reglament i que s’hauria de fer un sol document perquè sinó la gent es tornarà boja llegint-lo. 
També a l’al·legació de l’AMPA la número 8 segona part i la de la CPCV número 3 segona part, 
són idèntiques, en la resposta feta per l’EMD es contradiu. En un s’aprova i en l’altra no. Caldria 
també repassar aquesta resposta. 

Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que del Reglament regulador del 
servei de l’Escola Bressol, ara no puc recordar-ho tot, perquè en el seu dia ja es va parlar, es va 
debatre amb el senyor Pau Alonso, es va aprovar en un ple, es van recollir les al·legacions, i es 
va aprovar inclús l’acta de la sessió. El que no he comprobat personalment, però entenc que 
des de Secretaria-intervenció es va enviar al BOP per a la seva publicació recollint les 
al·legacions que es van fer. El documenta que vostè demana, per una part el reglament i per 
l’altres les al·legacions, comentar que ja existeix un document definitiu del Reglament regulador 
del servei. Ja li faré arribar, i em consta que des de Secretaria-intervenció es va enviar per a 
que el tingués tothom. 

Intervé la Secretària-interventora i manifesta que primer es va publicar el Reglament 
íntegrament i com les publicacions tenen un cost, el que haguéssim hagut de fer –i que ara ho 
fem així-, és publilcar el text íntegrament només quan estigui definitivament aprovat incloent 
totes les modificacions. Com hi ha dues publicacions una la primera amb el Reglament i després 
una altra amb les al·legacions, costa una mica posar-hi ordre. El que entenc que demana la 
senyora Babiloni és que es faci una publicació final amb el text definitivament aprovat i amb les 
modificacions incloses. Seria correcte però té un cost perquè el BOP no és gratis. 

Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que si té un cost, que no es faci. 
Que es miri la primera publicació i també la segona. 

Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que potser no s’ha explicat 
bé, que hi ha dues al·legacions que estan aprovades, que en la rectificació que es va editar, no 
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estan incloses, per tant haureu de publicar altra cop amb les al·legacions aprovades. 

Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que ho revisarem des de 
Secretaria i si és així es fa i ja està. I si s’ha de publicar potser ja ho posem tot. 

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 23.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 
 

 

 

 

 

 

 


