
 

 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL VINT DE MARÇ DE DOS MIL CATORZE. 

 
A Valldoreix, el dia vint de març de dos mil catorze, 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- i senyora CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, 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 19 
DE DESEMBRE DE 2013, DEL PLE ORDINARI DEL DIA 30 DE GENER DE 2014 I DEL 
PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 30 DE GENER DE 2014. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que han estat redactats els esborranys de l’acta del ple 
extraordinari del dia 19 de desembre de 2013 i del ple ordinari del dia 30 de gener de 2014, 
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 del dia 19 de desembre de 
2013; l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 30 de gener de 2014 i l’esborrany de l’acta 
del extraordinari de 30 de gener de 2014. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per 8 vots a favor: 6 vots dels membres del grup CiU-ACTUEM, 1 del 
membre del grup PP, 1 del membre del grup CPCV. 
 

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 
 
En aquest moment s’incorpora a la sessió plenària el senyor XAVIER GAVALDÀ I 
CARBONELL. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ del grup PP i llegeix la següent moció: 
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A)   Moció del Partit Popular de rebuig al canvi de sentit efectuat en alguns carrers 
de Valldoreix convertint-los en vials de sentit únic. 

 
Atès que durant el mes de desembre es van canviar el sentit d'alguns carrers de Valldoreix.  
 
Atès que aquests canvis dificulten la mobilitat dins de Valldoreix. 
 
Atès que els canvis suposen allargar recorreguts de forma innecessària. 
 
Atès que aquests canvis suposen una major contaminació ambiental. 
 
Atès que els veïns de Valldoreix estan manifestant obertament el seu rebuig als canvis de vials 
efectuats. 
 
Atès que ja ha estat lliurat un escrit, amb més de 700 signatures, a través del Registre de l'EMD 
manifestant el seu rebuig als canvis de vials efectuats. 
 
Per tot l'anteriorment descrit, se sotmet a l'aprovació al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix: 
 
PRIMER.- Desfer els canvis efectuats en els vials afectats, restablint el doble sentit que 
aquests tenien. 
 
SEGON.- Refer la senyalització dels carrers. 
 
TERCER.- Dotar la partida pressupostària corresponent per a senyalització dels carrers. 
 
QUART.- Procedir a la licitació corresponent per a la nova senyalització dels carrers afectats. 
 
CINQUÈ.- Donar les instruccions als serveis tècnics de l'EMD perquè reorganitzin de nou el 
trajecte de les línies d'autobusos de Valldoreix. 
 
SISÈ.- Comunicar a l'empresa SAIZ TOUR els nous trajectes dels autobusos. 
 
SETÈ.- Comunicar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i a totes les entitats i organismes 
que correspongui els canvis que s'efectuen com a conseqüència de l'aprovació de la present 
moció. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta 
que aquí s’obvia la motivació, no es pregunta i es fan una sèrie d’afirmacions que s’haurien de 
demostrar i tampoc no es pregunta en cap cas la motivació d’aquest equip de govern que ha 
portat a fer aquestes modificacions. No hi ha cap tipus d’interès en aquest sentit. Nosaltres vam 
tenir, com és públic i manifest, unes intervencions per part de veïns que ens van llegir en 
l’anterior ple ordinari, i nosaltres avui en aquest ple volem donar resposta a aquest 
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manifest. La lectura del manifest em servirà per donar resposta a la seva moció. Faré una 
lectura literal del document i que han entregat avui en mà a les dues persones que es van 
manifestar com a portaveus de la plataforma en contra dels canvis de mobilitat. Procedeix a 
llegir el document: 
 
“Resposta al Manifest redactat per veïns del carrer Rambla del Jardí. 
 
L’actual govern de l’EMD de Valldoreix ha efectuat accions concretes en la definició de la 
mobilitat de punts singulars de la xarxa viària de Valldoreix. Vials com Joan Borràs, l’Avinguda 
Alcalde Ramon Escayola i el Passeig del Nard, conjuntament amb la Rambla Mn. Jacint 
Verdaguer, són els que reben més flux de trànsit a l’entrada i sortida de la nostra vila. Aquest 
elevat índex de trànsit és l’inductor de situacions d’inseguretat viària i accidentalitat viscudes 
per veïns de l’entorn. El Registre d’entrada de l’EMD és ple de sol·licituds d’esmena d’aquests 
fets des de fa anys. Algunes d’aquestes sol·licituds van anar acompanyades, com ho és ara, de 
recull de firmes de veïns afectats. Aquestes situacions conflictives s’han anat incrementant en la 
mesura que el parc mòbil que circula pels carrers de Valldoreix també ha anat en augment. Cal 
tenir en compte que en menys de 25 anys hem més que doblat la població de la vila, a la 
vegada que s’ha produït una transformació de vila de descans a vila de residència. Actualment, 
el parc mòbil de Valldoreix és de més de 7.000 vehicles i es registren uns 55.000 desplaçaments 
diaris (amb vehicle), que han de ser absorbits per una xarxa de carrers dissenyats durant la 
dècada dels 50 i que gairebé no han patit alteracions des de llavors. 
 
Que Valldoreix no és un territori lliure d’accidents ho evidencien els llistats d’atestats recollits 
per la Policia Municipal. Com a exemple, el nombre d’atestats per accidents l’any 2007 va ser de 
77, l’any 2008 va ser de 61, el 2009 va ser de 62, el 2010 de 71, el 2011 de 70, el 2012 de 80, 
el 2013 de 60, dades aquestes que donen una mitjana de 69 accidents anuals en els darrers 7 
anys. Les causes són diverses, i les conseqüències de diferent magnitud. De tots aquests 
accidents amb atestat, la zona més conflictiva és la cruïlla del passeig del Nard amb l’avinguda 
Alcalde Ramon Escayola, on es produeixen, de mitjana anual, 5 accidents amb atestat policial. 
La voluntat de l’equip de govern és donar resposta a la necessitat manifestada pels veïns de la 
zona que reclamen solució a la inseguretat viària que pateixen. Totes les mesures preses en 
l’àmbit de la mobilitat per part de l’equip de govern tenen per objectiu la reducció, a la mínima 
expressió, de l’accidentalitat en els nostres carrers. Apostem per una política de proximitat 
fonamentada en estar sempre al costat dels veïns i veïnes en qualsevol circumstància per poder 
resoldre les seves necessitats. Tot i això, som conscients que en l’exercici de les nostres 
responsabilitats es poden provocar situacions que suposin destorbs a altres veïns –
inconvenients que volem minimitzar– com poden ser la modificació de certs hàbits en la 
mobilitat diària de cadascú, entre d’altres.  
 
Les reunions mantingudes amb els veïns més directament afectats pels canvis ens demostren 
que quan les motivacions dels canvis s’expliquen i es raonen, els veïns fan l’esforç d’entendre i 
assumir els canvis, demostrant un alt nivell de civisme i valors ètics, que l’equip de govern 
volem agrair i emfatitzar. El manifest que veïnes i veïns de Valldoreix van entrar al 
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Registre de l’EMD de Valldoreix, i van fer públic durant l’Audiència Pública de l’anterior Ple 
Ordinari, manifesta l’opinió contraria als canvis realitzats. En l’argumentari de la negativa als 
canvis es parla de la voluntat de l’equip de govern de fer perdre quelcom tan preuat pels veïns i 
veïnes com és la personalitat i singularitat de Valldoreix. 

En la redacció de l’Estudi de Mobilitat es va fer un recull de dades, com les que s’han esmentat 
anteriorment, que ajuden a definir la mobilitat del Valldoreix d’avui en dia -amb totes les seves 
virtuts i defectes- i concreta també mesures de caràcter tècnic a aplicar per tal de millorar-la. La 
nostra visió de la mobilitat a la nostra vila demana consolidar l’àrea ambiental de prioritat 
residencial; reduir la velocitat a 30 i 20 km/h a tota la vila exceptuant la Rambla J.M. 
Verdaguer, on serà a 40 km/h; millorar els carrers d’acostament i arribada a les àrees de 
prioritat residencial; ordenar l’aparcament en superfície; fomentar l’ús de la bicicleta i optimitzar 
el transport públic. Aquest objectiu no és contrari a mantenir la personalitat i singularitat de 
Valldoreix, que més enllà de les direccions dels carrers, radica sobretot en les persones i els 
seus valors. 

El manifest obvia la motivació dels canvis realitzats i la necessitat d’alguns veïns d'eliminar la 
inseguretat viària amb què conviuen diàriament. El document reclama tornar enrere, a l’estat 
inicial, al·legant que aquests canvis no ajudaran a eliminar la inseguretat. És l’educació en els 
“Valors Cívics” a tota la ciutadania, i de qui circula pels carrers de Valldoreix, el mitjà amb què, 
segons diu en el manifest, s’arribarà a eradicar la inseguretat. És un “Projecte Cultural”, com 
també diu el manifest, un repte no tan sols pel govern de l’EMD, sinó per qualsevol govern de 
qualsevol poble o ciutat. Aquest és un repte amb què l’equip de govern hi creu fermament i 
s’hi suma i pel qual val la pena esmerçar-hi esforços. Aquest desafiament però, aportarà 
resultats a llarg termini, dilatant en el temps la solució a la inseguretat patida per diversos 
veïns. I val a dir que, modificar les direccions d’uns carrers com els que ens ocupen, no és 
contrari en cap cas a la voluntat de desenvolupar aquesta línia de treball. 

Creiem fermament que les mesures aplicades serviran per eliminar la inseguretat viària i 
millorar la mobilitat de Valldoreix. Sabem que inicialment alguns canvis generen reticències, 
però hem de ser valents i, com a poble, fer una ferma aposta per la millora de la seguretat 
viària, amb desplaçaments més segurs, ordenats i eficaços. La millora de la seguretat viària a 
Valldoreix és cosa de tots.” 

Aquesta és la resposta que nosaltres hem fet als representants de la plataforma veïnal, que ens 
demana tornar enrere però que no aporta, al nostre parer, solucions pragmàtiques a donar als 
veïns també de Valldoreix que ens han manifestat, no ara sinó des de fa molts anys, que 
aquesta administració els donés solució a aquesta inseguretat viària que patien. Nosaltres 
actuem en aquesta línia i raonant-ho d’aquesta manera que crec que dona resposta a la seva 
moció. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i dóna les gràcies al senyor Ribera i 
respecto la forma d’expressar la resposta a la moció, no comparteixo en absolut la última 
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afirmació que ha fet, considerant que està resposta. Jo penso que això a  nivell d’esports se li 
diria “tirar pilotes fora”. Vostè m’està parlant de civisme, i on està el civisme per part de l’equip 
de govern? Diuen que han consultat els veïns, i jo pregunto a quins veïns? Han consultat a les 
700 persones que van presentar un document signat dient que volien que es desfés això? Jo 
també em vaig manifestar en contra i a mi no m’han tornat a preguntar i per això he presentat 
la moció. No m’han vingut amb aquest argumentari. On està el civisme? Perquè aquí, allò del 
supòsit del que vostè parteix que és el civisme, cau pel seu propi pes perquè per la seva part 
queda de manifest que no l’han fet servir. Que s’han reunit amb els veïns d’aquests carrers –no 
dic que no-, que els hagin rebut amb educació –per suposat-, perquè jo parteixo de la base que 
els veïns són cívics. Que hi ha algun d’incívic, sí. I que es comporten de forma incívica, sí. Que 
aquest comportament incívic després d’aquests canvis que s’han fet de canvi de sentit ha 
augmentat en el que és la conducció, vostè em parlava fa un moment dels accidents que hi 
havia al passeig del Nard cantonada Ramon Escayola, 5 a l’any que hi hagués atestats, miri a la 
Rbla. del Jardí cantonada passeig del Nard almenys cada dues setmanes hi ha uns accidents 
brutals i no van a 30 per hora, i sinó apropis i veurà les restes de cotxe que queden, i no és 
d’un accident, no queda així de trencat anant a 30 per hora. És a dir que vostè buscava arreglar 
un problema que de fet estava, estic d’acord. Hi havia una mitja de 69 accidents l’any amb 
atestat i altres que no hi ha atestat. Estic d’acord que hi ha accidents a Valldoreix, és un fet. 
Però la forma en que han volgut arreglar-ho, jo penso que ho ha empitjorat. És a dir, si ara 
aquesta recollida de firmes per les dades que m’han passat ja van per 1000, vostè amb aquest 
manifest considera que dóna resposta a les 1000 persones que han signat aquest manifest, 
estan totalment equivocats. Totalment equivocats. Ja no converteixen, i si demanen valors 
cívics la gent serà cívica, els primers dies –enrecordin-se’n- la gent estava més que 
emprenyada, pintaven els carrers, pintaven els senyals, l’emprenyada era majúscula i ho van 
tenir que refer tot. I d’acord, van mantenir vostès el canvi que havien fet, el que per una part 
he de dir, home creuen en aquesta pensada que han fet que ha estat reflexionada, que no ha 
estat un acte impulsiu, però quan 1000 persones o 700 persones, i ja li anuncio que van per 
1000, li estan dient “t’has equivocat”, estan interpretant malament els senyals que està enviant, 
i els ho dic cordialment. Estan interpretant molt equivocadament el missatge. No és una qüestió 
que hi hagi incivisme conduint, sinó que no han entès el problema de fons que tenen vostès a 
la taula. La gent no vol aquest canvi que s’ha fet en els carrers. Ja fa uns any que algú va 
prendre una mesura en el tema de la mobilitat i ho va recollir, eh! I hi ha una altra qüestió que 
vindrà després, però és que en qüestió de 4 mesos, n’han fet 4, eh? És a dir que la carrera que 
porten, els passarà factura. A banda de les conseqüències que hi puguin haver amb els 
accidents de trànsit que es traslladin de lloc. Vostè parla de les velocitats que a la Rbla. M. J. 
Verdaguer serà a 40 i que a la resta de carrers a 30 i a 20. Em sembla molt bé tot el que estigui 
en que hi hagi seguretat en la vialitat i la circulació de cotxes, vehicles, o bicicletes, o caminant. 
Fomentar l’ús de la bicicleta em sembla molt bé, però quants de vostès han agafat la bicicleta 
aquesta setmana per anar a treballar? Jo tampoc ho puc fer. I penso amb el que hem sentit a 
l’audiència amb els veïns, escolti la gent als matins no te temps d’anar amb bicicleta, hi ha unes 
quantes persones que per l’horari s’ho poden permetre, però la majoria de la gent surt corrents 
amb els nens lligant-se les sabates, arribant tard, al col·legi a la feina, i a la tarda, doncs igual. 
A lo millor el cap de setmana tenen una mica de temps per sortir amb bicicleta. Però ara 
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me’n vaig amb el tema de la seguretat que no l’hem resolt, ara l’hem empitjorat. Hi ha molt 
més accidents, si hi ha atestats o no, no ho sé, però si que hi ha una qüestió que dona més 
força a aquests accidents. Que el qui enxampen perquè si que està sortint a poc a poc del 
carrer on està fent el stop i surt a poc a poc, i li puja un cotxe a 60, 70, 80, o 90, aquell té la 
raó perquè s’ha saltat el stop. I si no demostri’m el contrari. Jo respecto el vot que vulguin fer 
però això ens passarà factura tant a nivell de transit com a vostès políticament. Res més. 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que vol intervenir per al·lusions. 
Civisme, doncs bé nosaltres hem fet un exercici democràtic de reunir els veïns, a banda de la 
participació ciutadana que hi va participar qui va poder o va voler, el que es parlava del model 
de mobilitat, i està be que vostè no el compateix en aquest cas, ja ha passat vàries vegades. 
Això va ser un exercici democràtic prou interessant i també és un exercici democràtic donar 
resposta als veïns i per això entenc que el sentit de ser d’aquesta EMD és ser una entitat més 
propera que l’ajuntament, i si no és així no te cap sentit i per tant, jo segueixo pensant, no com 
vostè diu que no dona resposta als 700 o gairebé 1000, però escolti, però i els que des de fa 
anys, i vostè ha estat partícep amb altres equips de govern, ens han cansat d’entrar sol·licituds 
i demandes que això s’esmeni, aquests no els tenim en compte? Això no ser si és civisme o no 
és civisme, però nosaltres els hem tingut en compte. Hem reunit als veïns i els hem assentat 
aquí a tots els de la zona afectada i si hi ha també en aquestes reunions on han vingut uns i no 
els altres, els hem escoltat i s’han determinat coses amb els veïns. Si hem fet quatre: la primera 
va ser canviar el sentit del carrer Sant Francesc, la segona va ser treballar en un tram de 
l’avinguda Mas Fuster i va ser motivada per un veí que va venir aquí a explicar-nos i va fer la 
denúncia de tots els vehicles que estaven aparcats a la vorera, amb fotografies incloses, que no 
deixaven pas entre el que seria el seu cotxe i el barri de la casa, i per tan el vianant no podia 
travessar. I quan vam començar a treballar en el tema vam veure que a més a més d’aquest 
problema d’incivisme, hi havia conflicte amb els veïns. Vam aplicar un detall concret de l’estudi 
de mobilitat de com resoldre aquell tram concret, i vagi a preguntar si encara existeix aquell 
conflicte? En cap moment ens han entregat cap llista de queixes ni cap escrit amb firmes i 
tenim la satisfacció de poder dir –vagi vostè a preguntar-, que hem resolt aquell problema. I li 
dic a nivell personal per a què vegi que tenien problemes, entre d’altres que no podien aparcar 
el cotxe dins de casa, perquè unes de les primeres intervencions que fas és preguntar teniu lloc 
per aparcar dins de casa? Uns veïns que estan de lloguer en una casa que no té accés per fer-
ho i en tant que llogaters no podien fer-ho, en concret una família de Mèxic que me’ls he trobat 
uns dies després i em donava les gràcies. I en aquell moment dóna sentit donar resposta a 
altres veïns de la manera més democràtica possible fa que doni sentit a tot plegat. La resposta 
negativa de algú altra? D’acord, parlem-ne! I Personalitzo: quina és la teva proposta? Tu 
m’estàs dient que no, tu que representes a 700 persones em dius: torno enrere. D’acord, torno 
enrere, què fem? Home, doncs tornar enrere! Si, torno enrere però què fem? Mira fem una 
reunió amb quatre representants d’aquestes 700 firmes més un cinquè que es va dirigir com a 
tècnic. I quatre representants de veïns que històricament han demanat solucions. Objectiu: que 
aquests quatre representants de les 700 firmes coneguin que hi ha altres realitats a Valldoreix, 
perquè la frase “escolti jo fa molts anys que visc a Valldoreix i a mi no m’ha passat mai res” ja 
l’hem sentit moltes vegades i pot passar i un es pot creure que aquesta és la realitat i la realitat 
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que jo tinc és la que es pot extrapolar. Doncs no! La voluntat era, parlin, dialoguin, escoltin, 
perquè escoltaran vivències d’altres veïns. Passeig del Nard, per exemple, hi ha algun veí que 
ha hagut de fer la tanca 5 vegades. Amb això que vull dir? doncs que si des d’un primer 
moment hi ha una negativa amb un raonament pragmàtic com és prendre mesures i regular, 
fem la regulació i ens ho mirem des d’una altra manera, doncs evidentment estem oberts. La 
voluntat d’aquestes 700 firmes és tornem enrere. I posem en valor –valgui la redundància-, els 
valors cívics que fan que no hi hagi accidentalitat. Els mateixos valors cívics que fan que vostès 
mateixos diu ara que venen a 100 per hora? Amb això no aconseguirem res. Com a mínim a 
curt termini. Si hi hagués alguna opció o proposta en termes més legals o en termes normatius 
respecte del que estem aplicant, evidentment s’hauria de debatre, perquè evidentment l’opció 
de millora hi és sempre. Però no hi ha hagut cap argumentari en la vessant més tècnica per dir 
escolteu el que esteu fent es pot considerar d’una altra manera. El que diu el manifest, el 
mateix manifest parla de valors cívics, parla d’un projecte cultural perquè evidentment cap 
govern pot negar-s’hi, evidentment, però que el nostre entendre no dóna resposta a curt 
termini de les necessitats d’ aquesta altra gent que de moment ningú se n’ha preocupat. Faig 
l’últim afegitó. De la última reunió que vam tenir, de les que anem fent amb els veïns per mirar 
de fer els últims retocs, recollint totes les percepcions que puguin tenir, un veí de 77 anys de 
Ramon Escayola, ens deia que perquè no fèiem el carril bici. Perquè ell des de Ramon Escayola 
arriba fins a Sant Cugat d’una manera perfecte, cosa que li vam agrair moltíssim perquè 
certament no hi ha molta gent que tingui aquesta sensibilitat. Com a tall d’anècdota. Gràcies. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta al senyor Canals, que el seu partit a l’any 2008, a 
l’Ajuntament de Sant Cugat va presentar una moció que deia, que tan el passeig Baixador com 
passeig del Nard, carrer Joan Borràs, passeig Baixador, com altres zones, segons el PP, es veien 
afectats per la alta velocitat dels vehicles. Ho dic perquè tingui clar, que el seu partit ja es 
posicionava en aquest tema. Ja li passaré la informació. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que en un moment que els 
veïns estan negociant amb l’EMD, considerem que aquesta moció està fora de lloc i no inclou 
totes les inquietuds i propostes positives expressades pels representants dels veïns. El nostre 
grup vol respectar el protagonisme que en aquests moments pertany als veïns. Senyor Canals, 
creiem que la seva moció és oportunista i simplista ja que no aporta res en positiu i a més no 
expressa el que està produint-se dins del moviment veïnal que va més enllà de mostrar una 
postura radical i tancada, sinó ben al contrari. Els veïns demanen l’aturada del pla per identificar 
i buscar respostes als problemes de mobilitat que té Valldoreix. Fins i tot es parla de quin és el 
model de poble que volem. Per això el nostre vot serà un sí crític. A que no s’ho esperava? 
Perquè? Perquè sempre hem estat a favor del pla de mobilitat però no amb la manera de com 
s’ha implantat. El procés de participació ciutadana destinat a definir la mobilitat a Valldoreix ha 
tingut un nivell de participació important. El tema de les direccions úniques va ser el que va 
tenir més oposició en tot el debat, fet que el govern de l’EMD va ignorar al no ser vinculant, pel 
mateix motiu que no van prendre en consideració les recomanacions del Consell de la Vila. Per 
això volem dir a l’equip de govern que alguna cosa no han fet prou bé, quan s’ha produït una 
mobilització ciutadana sense precedents a Valldoreix, que inclou la recollida de més de mil 
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signatures en aquest moment contra l’actuació del govern. Si haguéssim d’assumir les 
propostes i els suggeriments dels veïns que van participar en el procés participatiu, avui no 
estaríem en aquesta situació. També creiem que s’hauria d’haver fet un procés d’exposició del 
pla de mobilitat de tot Valldoreix, per donar la possibilitat que els veïns expressessin les seves 
opinions i la mateixa manera que s’ha portat el projecte de la plaça de la centralitat pels 
diferents punts del poble. Haurien pogut fer el mateix amb el pla de mobilitat. Dialoguin amb 
els representants dels veïns que no solament tenen segons vostè, actituds negatives, sinó que 
també aporten solucions als problemes creats amb un esperit molt més constructiu que el que 
la moció exposa. Gràcies.  
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta a la senyora Babiloni que començarà 
pel que ha exposat al final. Actituds negatives, en cap cas hem dit que els representants o que 
en el mateix manifest hi hagi o es denoti cap actitud negativa. Nosaltres en cap cas considerem 
que sigui així. Si més no per la nostra part. Entenem que és molt noble que els veïns vulguin 
expressar la seva opinió, però el problema és que estem parlant de seguretat viària, que és una 
disciplina que està regulada i queda més enllà de l’àmbit de vull, m’interessa o m’agradaria. En 
cap cas ens hem pres amb beligerància el que ens proposa però si que trobem a faltar 
argumentari tècnic que ens presenti propostes. Hi ha un argumentari molt més cultural, no 
tècnic, que entenem que és un repte i al que ens sumem. Però en cap cas no hi ha cap actitud 
negativa. Vostès diuen que estan a favor de l’estudi de mobilitat, i aquest estudi parla d’això, 
parla d’implementar aquestes direccions, jo també vaig viure el procés de participació ciutadana 
i l’afirmació que vostè ha fet que hi hagués una negativa a les direccions úniques, no tinc 
aquesta percepció en cap cas. Però és una opinió seva. El tema del Consell de la Vila, com 
vostè ja sap l’estudi de mobilitat es va aprovar aquí per Ple i es va portar a presentar i que la 
taula de mobilitat treballés amb tots els participants i que s’aportés la visió per part del poble i 
fent que aquest document es nodrís d’aquestes aportacions populars i millorés per tant el seu 
contingut. Es va presentar a la representant de la taula de mobilitat al nou Consell de la Vila. Va 
coincidir, com vostè molt bé sap, que a les acaballes de tramitar tots aquests passos 
administratius i burocràtics d’aprovació per part de la taula de mobilitat, es va constituir un nou 
Consell de la Vila, que més enllà de presentar-li, va voler votar, tot i que no fos vinculant la 
votació. I va sortir negatiu. El Consell de la Vila va dir que no, i això és veritat, que no li 
agradava, com també és veritat què qui va dir que no, van ser els representants del govern que 
en el seu moment van fer l’estudi. Per tant la vàlua d’aquesta votació, em permetrà també dir 
que l’hem de posar en dubte, perquè torno a repetir que amb la mobilitat, que aixeca passions, 
no podem jugar ni nosaltres ni cap altre persona o grup de persones, que en vulgui fer d’ella 
una eina o arma política. Per tant, les propostes a la participació ciutadana es van incloure totes 
o pràcticament totes, recordar també que hi havia moltes que parlaven de la bicicleta, hi havia 
molta gent preocupada per les bicicletes com també hi havia gent preocupada per les barreres 
arquitectòniques, com hi havia gent preocupada també per aquests problemes de mobilitat que 
llavors van aflorar i llavors ja es va parlar d’aquest tema com a inquietud del veí de Valldoreix.  
Dialogar, sí, sempre! És el que hem de fer nosaltres i qualsevol equip de govern. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i demana el dret a rèplica. 
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Contesta el PRESIDENT i manifesta que si és moció no hi ha dret a rèplica. Li consulta a la 
Secretària de la Corporació.  
 
Per al·lusions, pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta a la senyora 
Babiloni que vostè parla de oportunisme i depèn de com vostè vulgui que entengui com a 
oportunisme. Si interpreta que és per penjar-se una medalla per presentar una moció per a que 
es faci enrere el tema dels canvis que s’han fet en els vials. Doncs no! El sentit de la moció no 
és aquest. El sentit de la moció va recolzat per l’audiència pública extraordinària que es va fer el 
18 de febrer, que hi van participar més de 150 persones, en que es van recollir un munt de 
preguntes i es van fer un munt d’afirmacions. Parlar de que no recull tot la meva moció, sens 
dubte, crec que l’escrit que van llegir van trigar una bona estona, penso que hi posat uns 6 
atesos que intenten ser un resum i no polititzat! Que em digui que és oportunista, doncs són 
formes de veure-ho, per a mi no ho és. És posar un problema sobre la taula d’una qüestió que 
entenc que no està sent prou valorada per l’equip de govern. I que el que si que m’ha sorprès, i 
fixi’s que no vaig voler parlar-ho en la junta de portaveus, només vaig anunciar que presentaria 
dues mocions, però no vaig voler parlar perquè esperava que la presentessin vostès. Això és el 
que jo no entenia. Vaig esperar fins l’últim minut i la vaig enviar –i això el registre ens ho pot 
dir- el correu va ser enviat la nit de diumenge a dilluns, crec recordar a les dues de la matinada. 
Fins a l’últim moment vaig esperar. Per tant, marge de temps se’ls va deixar per a que 
poguessin vostès presentar-la. Si volen pensar que és oportunista, de debò jo per això no 
arribaré a una discussió, al revés, respectaré la seva opinió amb esperit crític l’agafo tot en 
positiu, i al igual que altres comentaris que s’hagin fet, no me’ls agafo malament perquè de tot 
se n’aprèn, com el fet que a Sant Cugat es va presentar una moció per part del PP en el 2008. 
D’acord, va ser en el 2008 i avui estem a 20 de març de 2014. I li agrairé si em passa el text 
senyor President, perquè aprendre sempre és bo i prendre mesures per quan es presenta una 
moció, mirar el que ha fet en la legislatura anterior el partit en el que estàs, perquè és una 
mesura de prudència. I que cada dia s’aprenen coses noves. Gràcies 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i per al·lusions manifesta que nosaltres 
no hem presentat cap moció al respecte perquè considerem –i ja ho hem dit al principi-, que 
això està en mans dels veïns. L’únic que hem fet és donar-los suport en tot allò que ells 
vulguin. Però la veu la tenen ells, perquè nosaltres estem d’acord amb el pla de mobilitat i té 
coses molt bones el pla de mobilitat, però que no s’han portat a la pràctica, com posar més 
autobusos, i altres moltes coses, però això no treu tan del projecte, malgrat que digui, que lo 
de les bicicletes.... nosaltres no hem dit de les bicicletes. El que si és cert és que a 
conseqüència de tota la urbanització d’aquest barri depenia d’un pont, un pont que no s’ha fet. 
Al posar al marxa tota la resta d’estructures s’han trobat molts problemes i són el que els veïns 
s’han estat queixant. I pel que tinc entès perquè ells m’han explicat, no han rebut les respostes 
adient al mateix. Perquè està mal senyalitzat perquè no tenen allò que indica que s’està entrant 
en una illa pacificada, etc, i aquest és el problema. Nosaltres no estem demanant que es tiri el 
pla enrere, ni molt menys, sinó que estem dient que l’han portat malament i això ha fet que 
tantíssima gent hagi vingut a protestar, i és aquesta gent a la qui li toca parlar, no a 
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nosaltres. Nosaltres ja ha hem dit el que havíem de dir i ho hem dit en altres plens, perquè 
quan es va aprovar aquest tema, nosaltres ens vam abstenir perquè el pla era bo, però tenia 
altres coses que no estaven be.  
 
VOTACIÓ.-  No s’aprova per 8 vots en contra: 7 dels membres del grup CiU i 1 de la membre 
del grup CPCV. 1 vots a favor del membre del grup PP. 
 
S’ha de repetir la votació per equivocació en la votació de la portaveu de CPCV. 
 
VOTACIÓ.- No s’aprova per 7 vots en contra: 7 dels membres del grup CiU . 2 vots a favor: 1 
del membre del grup PP i 1 de la membre del grup CPCV.  
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que agraeix al President el 
fet que s’hagi permès realitzar una segona votació, el que si m’agradaria és que fes la consulta 
pertinent a veure si una votació que ja s’ha realitzat es pot tornar a fer. De fet en el Parlament 
de Catalunya es va produir una patinada per part del Partit Popular, que va sortir als diaris, i pel 
tema de la independència i nou diputats del PP van votar a favor, i no es va fer enrere la 
votació. Jo ho sento, he de ser coherent i he d’anar-me a que es respecti la primera votació, 
agraeixo l’ànim de corregir per part de la senyora Carme Babiloni, però em sap greu ha de ser 
la primera votació la vàlida. 
 
Pren la paraula la Secretària-interventora i manifesta que si el president accepta repetir la 
votació perquè hi ha hagut una equivocació, no veu cap inconvenient en repetir-la. 
 
B)   Moció del Partit Popular sol·licitant l'obertura d'un nou procés de participació 
amb els Veïns de Valldoreix (i en conseqüència amb el Consell de la Vila) sobre la 
futura plaça de la centralitat. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i exposa que el projecte de la nova plaça 
de la centralitat no va ser aprovat pel Consell de la Vila. 
 
Atès que el plantejament del projecte actual no respon a les necessitats futures de Valldoreix. 
 
Atès que alguns dels projectes que es van presentar al concurs convocat plantejaven 
possibilitats més ambicioses i potencialment més adequades per Valldoreix. 
 
Atès que el plantejament que la pròpia EMD feia en la  convocatòria del projecte de la plaça de 
la Centralitat ja de per si no estava basat en un pla de futur sinó de corregir una mancança del 
projecte anterior. 
 
Atès que els veïns de Valldoreix han manifestat obertament la seva indignació amb el 
plantejament del projecte actual. 
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Atès que s'ha constituït una plataforma de recollida de signatures en contra del plantejament 
actual de la futura plaça de la centralitat. 
 
Per tot l'anteriorment descrit, se sotmet a l'aprovació al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix: 
 
PRIMER.- Procedir a l'obertura d'un nou procés de Participació Ciutadana orientat a recollir 
opinions, idees i suggeriments sobre el futur de la plaça de Centralitat de Valldoreix. 
 
SEGON.- Proposar que la persona que va liderar el procés de participació que es va fer 
recentment a l'EMD sigui la persona encarregada de liderar aquest nou procés de participació. 
 
TERCER.- Dotar la partida pressupostària corresponent en els pressupostos de l'EMD que 
cobreixi els honoraris de la persona que lideri el projecte de participació ciutadana. 
 
QUART.- Establir una agenda de reunions, començant pel Consell de la Vila i després amb els 
veïns, empreses, associacions i totes entitats que siguin necessàries per establir l'àmbit que ha 
d'abastar el projecte de la plaça de la Centralitat i totes les qüestions que es considerin 
d'interès. 
 
EXPLICACIÓ DE LA MOCIÓ.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i exposa 
que aquesta moció és un fet que s’està produint a Valldoreix, hi ha moltes signatures recollides 
i és per això que considerant que és un tema que és d’interès del poble que clarament s’estan 
manifestant en què volen un nou procés de participació, que no hi va haver prou participació 
per part dels veïns, doncs ja va quedar bastant clar, no? Però quan estan demanant que es 
torni a replantejar els hem d’escoltar, no?  
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i 
manifesta que intentarà contestar tota la moció tècnica i políticament tot el que pugui per a que 
ens puguem estalviar i no s’allargui 45 minuts com la primera i accelerar el ritme una mica. 
Manifesta que parla que no va ser aprovat pel Consell de la Vila i realment no ho va ser, perquè 
mai es va portar a votació aquest procés al Consell de la Vila. Aquest procés de la centralitat es 
va fer l’any 2010 a l’anterior legislatura i no es va portar. Amb això no estic dient que nosaltres 
no estiguéssim d’acord en que no es portés, perquè nosaltres vam entrar al govern l’any 2011, 
vam continuar amb aquest projecte perquè el vam trobar interessant i principal en la 
legislatura. Al 2013 es va crear una comissió de seguiment dins del marc del Consell de la Vila, i 
que jo sàpiga ningú va demanar mai que es votés “no a lugar” que es voti perquè i havia 
aquesta comissió de seguiment. Després vostè parla del plantejament del projecte anual, que 
és desmesurat, que es va fer la convocatòria, etc. El plec de clàusules actual que segueix el 
concurs dels projectes ja incorpora una flexibilitat pel desenvolupament dels projectes, estem 
parlant –com he dit abans al senyor que ha preguntat abans per la centralitat- de planejament, 
el planejament sempre va a màxims, però això no vol dir que tot el que surti al projecte 
guanyador –que encara no sabem qui serà- s’hagi de fer; simplement és la ordenació i el que 
es pot arribar a fer en el seu moment. Després ja es decidirà, segons el pressupost, les 
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demandes i les necessitats. Vostè ha manifestat també la indignació amb el plantejament 
actual, la recollida de signatures, etc. A nosaltres, i a mi particularment, des de participació 
ciutadana no em consta cap entrada de signatures en contra de la plaça de la centralitat. 
Primera notícia, que jo sàpiga no hi ha cap plataforma que estigui recollint signatures en contra 
de la centralitat, però si és així, potser en uns dies ens arribarà. Hi ha més de 600 persones que 
han votat el projecte de la centralitat, estem fent el buidatge i encara no els puc dir res més. 
Passo a contestar-li el que demana a la moció, que és obrir un procés de participació nou i 
nosaltres mai hem dit que el procés estigui tancat. De fet el procés –com li he dit abans- es va 
obrir l’any 2010, nosaltres en aquesta legislatura hem continuat i hem tornat a obrir aquest 
procés de participació amb l’exposició que es va fer de la centralitat amb tots els projectes, 
després vam tenir la idea de fer-la itinerant i portar-la a diferents llocs de Valldoreix i ha estat 
un èxit, estem molt contents del resultat que hem tingut, i a més a més com a vocal de 
participació ciutadana li asseguro que aquest procés és viu i continua obert. Com li he dit abans 
no descartem que es continuï fent participació ciutadana amb la centralitat. Vostè també ha 
esmentat en el segon punt la persona encarregada de portar la participació ciutadana, i aquesta 
persona també el porta aquest any i té un contracte prorrogable per 2015, amb el que serà la 
mateixa persona qui ho porti i evidentment hi ha partida pressupostària per poder pagar la 
persona que s’encarregarà. Vostè demana una agenda de reunions i el que és el procés de 
participació, comentar-li que això ja està contemplat, en qualsevol procés de participació 
ciutadana, una de les parts bàsiques és fer retorn de la diagnosis i del que s’ha recollit en els 
processos de participació i jo em comprometo com a vocal de participació ciutadana i així ho he 
parlat amb el president, de fer difusió dels resultats que tingui el procés de participació, del 
concurs d’idees, i farem tota la difusió possible amb els mitjans de comunicació que disposem a 
l’EMD, amb les associacions i com he fet sempre. M’agradaria afegir –perquè no sé si ho sap- 
que aquest any la partida de la centralitat està dotada amb 6.000€ per aquest projecte 
precisament de la centralitat i també hem sol·licitat subvencions a la Diputació de Barcelona i 
no se si ens tornaran a premiar com l’any passat, que vam tenir una felicitació de la Diputació 
de Barcelona  per la transparència en el procés, i si és així ja els ho faré saber. I esperem que 
tots plegats continuem treballant.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que nosaltres considerem 
que la participació ciutadana realitzada per a l’aportació d’idees per a la plaça de la centralitat, 
que es va fer en el seu moment, a l’any 2010 -si mal no recordo-, va ser correcte. Altra qüestió 
és que les bases del concurs proposades per l’actual govern, no responen a les necessitats de 
Valldoreix. La plaça de la centralitat va ser el tema de discussió entre el govern anterior i 
l’oposició -que aleshores eren vostès-, perquè el concurs es volia realitzar sense donar mides 
dels volums dels espais, ja que la concreció de l’estudi de necessitats havia de ser feta pels 
equips d’arquitectura que es presentessin. Finalment vostès van convocar el concurs amb unes 
premisses que han resultat amb una evidència que qualsevol veu, del tot exagerades, en tots 
els aspectes, malgrat que diguin que van a màxims i que sempre es poden fer mínims. La gent 
està molt esverada per aquests màxims, ells veuen un desequilibri total del medi en el que 
estem vivint arquitectònicament amb relació a la resta de cases de l’entorn. Creiem que les 
necessitats socioculturals van quedar prou concretades en el procés participatiu i aquell 
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no cal repetir-lo –ja ho hem dit-. El que si que s’hauria de repetir és el concurs amb unes bases 
molt més obertes i posteriorment aleshores fer una altra exposició pública molt més oberta a 
suggeriments i correccions. Per això votarem en contra d’aquesta moció, alhora que considerem 
que l’equip de govern havia de tornar a considerar que les conclusions a les que està arribant 
no són correctes perquè el plantejament de bases són equivocades. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que en l’anterior legislatura, precisament el trencament del 
Pacte de Govern es va ocasionar per això. Perquè nosaltres portàvem demanant durant molts 
mesos i diferents plens que s’incloguessin aquestes clàusules dins d’un dels punts del ple. I 
vista la negativa d’incorporar-ho per l’anterior presidenta, nosaltres ens vam posicionar i tancar 
en un ple. Casualment vuit dies després de fer-nos fora del govern, per un decret de 
presidència s’incloïen totes aquestes clàusules i s’aprovaven per decret. Aquestes volumetries 
que ara nosaltres hem portat són inferiors a les que en el seu dia va aprovar l’anterior 
presidenta per decret. A nivell d’anècdota li llegiré unes quantes, i també es demanava lo de 
l’habitatge:  

- Implantació d’un equipament sociocultural 
- Implantació d’un equipament comercial 
- Implantació d’un equipament per habitatge amb règim de protecció oficial  
- Aparcament  
- Urbanització dels espais públics  

I després defineix en els 14.000m2, que són els mateixos, evidentment, i com a objectius 
esmenta: 

- El potencial de la centralitat urbana com a espai principal d’activitat sociocomunitària en 
relació al punt de trobada de la gent de Valldoreix.  

- Afavorir els espais per activitats lúdiques i de lleure. 
- Millora del teixit i l’oferta comercial. 
- Donar resposta a la demanda d’habitatge protegit a Valldoreix. Quan es parla per 

exemple del conjunt de sostre construït, no superior a 4.000 m2 que representa entre 40 
i 55 habitatges.  

No diu si són pisos o torres, però ja es pot fer una idea dels 44 o 55 habitatges. El centre 
comercial, nosaltres hem dit un centre comercial de 3.000 m2, aquí posa 4.150m2, i em sembla 
que és evident la reducció i com ha dit la Sra. Herrada només és un planejament i nosaltres ja 
l’hem reduït de com el van aprovar vostès. Imagini’s la proposta del 2008. El pàrking tant que 
es parla del pàrking, vostès van preveure un pàrking per 250 cotxes, diu: 150 places per un 
cantó vinculades i connectades a l’edifici del centre comercial amb una superfície de 6.250m2, 
etc... li puc continuar llegint el que diu el decret... Quan nosaltres vam donar compte del decret 
on aprovàvem pel ple les clàusules tècniques i administratives d’aquest procediment, ni vostè ni 
el senyor Canals van fer cap esment de res, no hi ha cap intervenció dels membres de l’oposició 
en el ple del dia 19 de juliol de 2013. Amb això ja està tot dit.  
 
Interromp una persona del públic formulant una pregunta dirigida al president, que 
li contesta que no la pot fer ara i que s’ha de fer en el torn de precs i preguntes del 
públic perquè ara no te dret a intervenir, així com que ella en el seu moment no va 
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acceptar que una persona gravés la sessió plenària i ella ara ho està fent. 
 
VOTACIÓ.- No s’aprova la moció per 8 vots en contra: 7 dels membres del grup CiU-Actuem 
i 1 de la membre del grup CPCV. 1 vot a favor del membre del grup PP. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 
6.000 EUROS, DES DEL DIA  AL DIA 1 DE GENER DE 2014 FINS AL 28 DE FEBRER DE 
2014 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que segons l’article 25 de les 
bases del pressupost any 2014, 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 que del dia 1 de gener de 2014 al 28 de febrer del 2014, s’han aprovat els 
següents Decrets de contractacions superiors a 6.000 euros més IVA: 
 

- Decret 102/14, de 26 de febrer de 2014, pel que s’adjudica el contracte de manteniment 
i conservació de les instal·lacions de l’enllumenat públic de l’EMD a Citellum pel termini 
de dos anys prorrogable any a any amb una durada màxima de quatre anys i pel preu de 
licitació de 16,20€ x lluminària que per 3,341 lluminàries dóna un total de 54.124,20€ 
més IVA anuals.  

 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i 
manifesta que en aquest cas hi ha un sol decret en el que s’adjudica el contracte de 
manteniment i conservació de les instal·lacions de l’enllumenat públic de l’EMD a Citellum pel 
termini de dos anys prorrogable any a any amb una durada màxima de quatre anys i pel preu 
de 54.124,20€ més IVA anuals. És un dels contractes que estava caducat i l’hem posat en solfa. 
 

 
4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD DE VALLDOREIX NÚM 
100/2014, DE 26 DE FEBRER DE 2014, D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST ANY 2013  
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que dona compte del Decret 
de Presidència núm. 100/14, de data 26 de febrer de 2014, pel qual s’aprova la liquidació del 
pressupost de l’any 2013, el qual es transcriu a continuació: 
 

“Vist l'expedient de Liquidació del pressupost de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix corresponent a l'exercici pressupostari 2013, 
realitzada per la Intervenció de Fons segons els preceptes continguts  als articles 
183 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
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d’Hisendes locals, i els articles 89 i següents del Real Decret 500 /1990, de 20 
d'abril, així com de l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 de novembre, pel qual 
s’aprova la Instrucció del model simplificat de Comptabilitat Local. 

Atès l’informe d’intervenció sobre el compliment dels requeriments de la Llei 
2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. 

Ateses les baixes que consten en el compte de gestió de recaptació de l’ORGT de 
la Diputació de Barcelona, a data 31 de desembre de 2013.  

De conformitat amb el que disposen els esmentats articles, RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del  pressupost de la pròpia Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, corresponent a l'exercici de 2013, de conformitat 
amb les magnituds següents: 

 

ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 

 
COMPONENTS IMPORTS ANY ACTUAL IMPORTS ANYS 

ANTERIORS 

 
 

2.421.869,72 
 

142.992,16 1. (+) Fons 
líquids 

2. (+) Drets 
pendents de 
cobrament 

 2.012.402,65  2.438.495,27 

     -(+) del 
Pressupost 
corrent 

799086,04   1548815,53   

     -(+) de 
Pressupostos 
tancats 

1184530,55   822172,43   

     -(+) 
d’operacions no 
pressupostàries 

28786,06   67507,31   

     -( -) 
cobraments 
realitzats 
pendent 
d’aplicació 
definitiva   

0,00   0,00   

3. (-) 
Obligacions 
pendents de 
pagament 

  1.593.277,31   1.753.464,44 

     -(+) del 
Pressupost 
corrent 

775014,93   799553,30   

     -(+) de 
Pressupostos 
tancats 

182307,12   242644,80   
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     -(+) 
d’operacions no 
pressupostàries 

646311,98   719429,62   

     -(-)  
pagaments 
realitzats 
pendents 
d’aplicació 
definitiva 

5617,53   8163,28   

I. 
Romanent de 
Tresoreria Total 
(1+2-3) 

  2.836.255,87   1.828.022,99 

II. Saldo de 
dubtós 
cobrament 

  394001,67   267546,34 

 III. Excés 
de finançament 
afectat 

  166683,85   527497,94 

IV. 
Romanent de 
Tresoreria per a 
Despeses 
Generals (I-II-
III)   

  2.275.570,30   1.032.978,71 

 
 

RESULTAT PRESSUPOSTARI 

 

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES AJUST 

RESULTAT  
PRESSUPOSTARI  

a) 
Operacions 
Corrents 

9.220.190,30 7.325.436,98   1.894.753,32 

b) Altres 
operacions no 
financeres 

414.250,00 1.034.685,07   -620.435,07 

          

1. Total 
operacions no 
financers (a+b) 

9.634.440,30 8.360.122,05 
  

1.274.318,25 

2. Actius 
Financers 5.067,27 0 5.067,27 

3. Passius 
Financers 

130.000,00 338.578,45   -208.578,45 

RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 
DE L’EXERCICI 

9.769.507,57 8.698.700,50   1.070.807,07 

AJUSTOS:                      

  

  

  

  
4. Crèdits gastats 
finançats amb romanent 
de tresoreria per a 
despeses generals 

0 
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5. Desviacions de 
finançament negatives 
de l’exercici 

0 

6.Desviacions de 
finançament positives de 
l’exercici. 

166.683,85 

    

  

  
  

RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT  904.123,22 

 
 

SEGON.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe de la secretària-interventora 
d’avaluació del compliment dels objectius de la llei orgànica 2/2012. 
 
TERCER.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la 
primera sessió que se celebri. 
 
QUART.- Traslladar la present resolució a la Direcció General de l'Administració 
de la Generalitat de Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals 
i Autonòmiques de la delegació d'Hisenda a Barcelona.” 

 
5.- INFORMAR AL PLE SOBRE ELS DRETS DE DIFÍCIL O IMPOSSIBLE RECAPTACIÓ, 
SEGONS L’ARTICLE 193 BIS DEL TEXT REFÓS DE LA LLEI DE LES HISENDES LOCALS 
 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que la llei 27/2013, de 27 
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local,  ha modificat la llei 
reguladora de les Hisendes Locals, incorporant un nou article 193 bis que estableix que les 
Entitats Locals hauran d’informar al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i al seu 
Ple, del resultat de l’aplicació dels criteris determinants dels drets de difícil o impossible 
recaptació amb un límits mínims que estableix l’esmentat article. 
 
S’INFORMA al Ple de la Junta de Veïns que els mínims establerts com a drets de difícil o 
impossible recaptació segons l’article 193 bis són els següents: 
 
Exercicis  Imports Percentatge mínim del MINHAP Saldo dubtós cobrament  

2013 280.240,03 0% 0,00 
2012 142.936,28 25% 35.734,07 
2011 90.677,60 25% 22.669,40 
2010 122.257,06 50% 61.128,53 
2009 89.414,54 75% 67.060,91 
2008 38.838,16 75% 29.128,62 

2007 a 2000 81.926,21 100% 81.926,21 
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   Total drets de difícil o impossible recaptació  297.647,74 
 
INFORMAR al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
 

6.- DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD NÚM 115/14, 
DE DATA 5 DE MARÇ DE 2014, D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ 
PRESSUPOSTÀRIA NÚM 2/2014 D’INCORPORACIÓ DEL ROMANENT AFECTAT 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que dona compte del Decret 
de Presidència núm.115/14, de data 5 de març de 2014, pel qual s’aprova la modificació de 
pressupostària núm. 2/14, el qual es transcriu a continuació. 
 
“Atès allò establert en les bases d’execució del pressupost de l’EMD de Valldoreix, de 
conformitat amb l’article 177 i següents del Text Refós de la Llei de les Hisendes Locals, i els 
articles 34 a 38 del Reial Decret 500/90, les modificacions pressupostàries mitjançant la 
incorporació del romanent de tresoreria afectat i per despeses generals  procediran per 
expedient instruït a l’efecte i els tràmits fonamentals seran el previ informe d’Intervenció i la 
resolució del President de l’EMD en que es justifiqui allò que determinen els articles esmentats. 
 
Vist l’informe d’Intervenció de data 5 de març de 2014 i en virtut de tot l’anterior,    
 
RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 2/14 del pressupost  2014, 
mitjançant en part amb la incorporació de romanent de tresoreria afectat i part en romanent 
per a despeses generals , de conformitat amb l’article 172 i següents del text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El pressupost una vegada modificat queda de la següent manera: 
 
MODIFICACIÓ DE CRÉDITS, INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE TRESORERIA 
AFECTATS I ROMANENT PER A DESPESES GENERALS  
 

DESPESES     
CAP.6 INVERSIONS   
  

 
  

Partida  Descripció partida                               Import 
  

 
  

07-151-600.00 Expropiació inversió Caldepera 23.325,07 
07-151-620.00 Redacció projecte rotonda i pont Rossinyol 1.447,16 
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07-151.620.01              Premi concurs idees plaça Centralitat   17.000,00 
    
CAP. 7 SUBVENCIONS DE CAPITAL   
    
07-459-770.02                             Aportació línies alta tensió  318.000,00 
  

 
  

  TOTAL INCORPORACIONS 359.772,23 
 
 

INGRESSOS   
CAPITOL 8     
  

 
  

870.02 Romanent de tresoreria per finançament afectat     166.683,85 
870.02          Romanent per despeses generals  193.088,38 

  
 

  
  TOTAL  359.772,23 

 
SEGON.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe d’Intervenció sobre el compliment dels 
requeriments de la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
 
TERCER.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva.” 
 
 

7.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 3/2014 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que vista la memòria de la 
proposta de Modificació del Pressupost 3/2014, per baixes per transferència, i de baixa per no 
execució de part del Pressupost. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària amb càrrec a baixes per 
transferències: 
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 MODIFICACIÓ PER TRANSFERÈNCIA 
BAIXES 

 
  

CAPÍTOL 2 Compra béns corrents i serveis   
02-920-270.00 Despeses imprevistes 33.330,00 
09-165-210.00 Contracte manteniment enll. Públic   15.000,00 
09-165-221.00 Energia enllumenat públic 26.002,26 
  

 
  

CAPÍTOL 4 Transferències corrents   
05-341-479.00 Subvenció complex esportiu  5.000,00 
  

 
  

CAPÍTOL 6 Inversions reals   
07-151-609.00 Construcció rotonda c/Olabarria  87.997,74 
07-151-690.00 Modificació PGM Plaça centralitat  escala 1/1000 40.000,00 
  TOTAL  207.330,00 
  

 
  

ALTES      
CAPITOL 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS    
06-334-227.06 Legalització edificis illa cultura i casal avis 33.330,00 
  

 
  

CAPITOL 6 INVERSIÓ   
08-155-623.00 Compra màquina escombradora 154.000,00 
08-155-601.09 Redacció projectes tècnics 20.000,00 
   TOTAL  207.330,00 

 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària per baixa per no execució 
de la rotonda Olabarria: 
 

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST PER NO EXECUCIÓ  
BAIXA D'INGRESSOS    
CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS   
911.05 Baixa crèdit de diputació rotonda Olabarria 175.000,00 
  TOTAL 175.000,00 
  

 
  

BAIXA DE DESPESES    
CAPITOL 6 INVERSIÓ   
07-151-609.00 Construcció Rotonda Olabarria 175.000,00 
  TOTAL  175.000,00 

 
 
TERCER.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe d’Intervenció sobre el compliment dels 
requeriments de la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.  
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QUART.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i 
manifesta que vol explicar el tema de la redacció dels projectes tècnics perquè com heu vist el 
romanent de tresoreria és de 2.200.000€, l’any 2013 no ens deixaven gastar i aquest any 2014 
estan sortint diferents lleis que diuen que ens el deixen gastar però amb limitacions. Hi ha dos 
maneres de gastar-lo aquest romanent. Una és inversió sostenible, que és la llei que ha sortit 
de l’Estat en el que es diu que poden ser parcs, jardins i poca cosa més perquè ha de ser 
sostenible, no pot ser infraestructura ni maquinària, i que en el nostre cas tindria un límit de  
300.000€ que podríem gastar. Això com a bo no computa en la regla de la despesa. Com ja 
sabeu qualsevol inversió que es faci hem de mirar que no trenqui la regla de la despesa, 
l’objectiu d’estabilitat i l’objectiu del deute. Per poder gastar el romanent el que hem de fer és 
sempre tenir projectes redactats a la casa. Aquests 20.000€ es destinaran a això, a redactar 
projectes que siguin necessaris per a Valldoreix, sempre que el PP o l’Estat ens deixi gastar 
romanent i el puguem fer servir en projectes que siguin pel be del poble. I per tant aquesta 
seria la modificació, els 33.000€ de la regularització de l’edifici de cultura, la compra de la 
màquina i la redacció de projectes per poder gastar els 300.000€ del romanent d’aquest any. 
 
TORN INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta 
al senyor Gavaldà que només voldria fer la consulta sobre la compra de la màquina 
escombradora si s’han plantejat fer un renting, perquè aquesta màquina s’espatlla molt sovint i 
costa una fortuna, s’està molt temps sense màquina i no s’escombra i se n’ha de llogar una. 
Pregunta si han fet números per veure si surt millor el renting o la compra. També comentar 
que això de la redacció dels projectes, que tinc molt clar, però suposo que hi ha previst algun 
projecte i em pot dir quins són?  
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que pel tema dels projectes no 
li sabria dir quins són perquè encara s’han de redactar, si vol un dimecres ho podem mirar, però 
de moment no li puc dir més. La compra de la màquina escombradora el tema del renting, 
normalment es fan per productes cars. Històricament a l’EMD sempre s’ha comprat la màquina i 
el que fem és que al no poder fer-ho amb el romanent, si la comprem és una inversió i així no 
la tenim a capítol 2, perquè si fas un renting és capítol 2 i així no inflem el pressupost ordinari. 
Com tenim diners per fer inversió, doncs hem pensat que millor comprar-la i no computa en 
ordinari. Les dues opcions són correctes i legals, però el tema és fer-ho així per a que no 
computés en el capítol 2 i no entrés en el tema de despesa ordinària perquè nosaltres ja hem 
fet molts esforços en controlar la despesa ordinària que ja sap que quan varem arribar aquesta 
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administració gastava més del que ingressava, i el que volem és que la compra puntual de 
maquinària estigui en inversió. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que l’ha entès perfectament 
però que li pregunta si s’han fet números per saber si surt més barato o més car, adquirint-la o 
fent un renting.  
 
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. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que s’ha deixat 
d’esmentar que en aquest punt es dona de baixa el crèdit sol·licitat per fer la rotonda. El donem 
de baixa perquè no la fem i aconseguim reduir l’endeutament.  
 
8.- DONAR COMPTE DE L’INFORME SOBRE ELS COMPLIMENTS DE PAGAMENT DEL QUART 
TRIMESTRE ANY 2013 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que l’article 3 de la llei 
15/2010, de 5 de juliol, per la que s’estableixen mesures de la lluita contra la morositat, estableix 
que els Tresorers, i en el seu defecte els Interventors de les Corporacions Locals, elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos per aquesta llei pel 
pagament de les obligacions de cada Entitat. 
 
Aquest informe es pot presentar al Ple de la Corporació Local i s’ha de remetre al Ministeri 
d’Economia i Hisenda, i a l’òrgan de tutela de la Generalitat de Catalunya. 
 
Es dóna compte al Ple de l’informe del compliment dels terminis de pagaments del quart 
trimestre de l’any 2013. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta 
que aquí entra en joc el perquè tenir tant romanent, i perquè es segueix aquesta línea en el 
departament econòmic i aquest govern, encapçalat pel Josep, i és el que ens va encarregar al 
principi de legislatura. És necessari tenir romanent per poder tenir els resultats que tenim ara. 
Els pagaments d’aquest últim trimestre estan en una mitjana del 12,18 dies, i no és el que et 
permet la llei que és 30 dies després que tu hagis comprovat la factura, que normalment en 
ajuntaments grans són 30 dies més 30. Nosaltres no. 420 factures han entrat i s’han pagat en 
una mitjana de 12,18 i 18 factures són les que han quedat fora i s’ha pagat a 29 dies. Ara ja 
s’ha arreglat tot i el proper trimestre tot ha d’estar dins dels 12-15 dies, que és el que nosaltres 
creiem que una administración ha de ser exemplar i pagar als proveïdors a temps i pagar dins 
dels 30 dies legals. Si paguem a 15 dies doncs millor. Per això és important tenir  aquest 
romanent i poder anar pagant totes les factures. 
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9.- DONAR COMPTE DE LES DADES D’AVALUACIÓ DELS OBJECTIUS D’ESTABILITAT 
PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT DEL QUART TRIMESTRE ANY 2013, REMESES AL 
MINISTERI D’HISENDA. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i dóna compte al Ple de les dades 
d’avaluació dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera del quart trimestre 
any 2013, remeses al Ministeri d’Hisenda, complint els objectius de la regla de la despesa i de 
capacitat de finançament. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta 
que l’objectiu d’estabilitat, tenim capacitat de finançament positiu amb un 15,25%, 1.473.472€ 
sobre els 9.634.000 d’ingressos del pressupost. Per tant és positiu i la sostenibilitat en el quart 
trimestre també. Passem compte cada final de trimestre, uns paràmetres que hisenda ens 
demana, i si es fa seguiment de tot i es paga a 12 dies, etc, dóna positiu. 
 
 

10.- DONAR COMPTE DEL DECRET 128/2014, DE DATA 12 DE MARÇ DE 2014, 
D’APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTÀRI 2015-2017. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i dóna compte al Ple del Decret de 
Presidència núm.128/2014, de data 12 de març de 2014, pel qual s’aprova el Marc 
Pressupostari 2015-2017, el qual es transcriu a continuació. 
 
“Atès que l’article 29 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, estableix que les Administracions públiques elaboraran un marc 
pressupostari a mig termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus Pressupostos anyals i a 
través del qual es garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius 
d’estabilitat pressupostària i de deute públic. 
 
Els marcs pressupostaris a mig termini abastaran com a mínim un període de tres anys. 
 
Atès que aquesta informació s’ha de remetre al Ministeri d’Hisenda abans del dia 31 de març de 
2014. 
 
En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local en relació a l’article 83 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, RESOLC: 
PRIMER.- APROVAR el Marc pressupostari dels exercicis 2015, 2016 i 2017 següent: 
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PRESSUPOST PREVISIÓ PREVISIÓ PREVISIÓ 

Estat d'ingressos 2014 2015 2016 2017 

Total Capítol 1 800.000 807.000 815.000 820.000 

Total Capítol 2 100.000 102.000 104.000 105.000 
 Capítol 3 - contrib.especials i quotes 
urbanístiques         
 Contribucions especials i quotes 
urbanístiques         

 Total Capítol 3 656.506 660.000 662.000 665.000 

Capítol 4 - subvencions         

Subvencions FINALISTES         

Total Capítol 4 6.788.447 6.800.000 6.815.000 6.830.000 

Total Capítol 5 23.027       

Ingressos per operacions corrents  8.367.979 8.369.000 8.396.000 8.420.000 

Total Capítol 6         

Capítol 7 - subvencions         

Subvencions FINALISTES         

Total Capítol 7   306.124     

Ingressos de capital 60.000 306.124     

Total Capítol 8 4.261 4.000 4.000 4.000 

Total Capítol 9 175.000       
Ingressos per operacions 
financeres 179.261 4.000 4.000 4.000 

INGRESSOS TOTALS (7+12) 8.607.241 8.679.124 8.400.000 8.424.000 

Estat de despeses 2014 2015 2016 2017 

Total Capítol 1 2.009.112 2.009.112 2.009.112 2.009.112 

Total Capítol 2 2.169.672 2.180.000 2.200.000 2.220.000 

Capítol 3 -interessos del deute         

Interessos del deute         

 Total Capítol 3 178.377 100.000 100.000 100.000 

 Capítol 4 - subvencions         

Subvencions FINALISTES         

Total capítol 4 3.299.369 3.300.000 3.325.000 3.350.000 

Despeses per operacions corrents  7.656.530 7.589.1 12 7.634.112 7.679.112 

Total Capítol 6 585.213 746.515 513.391 492.391 

Capítol 7- subvencions         

Subvencions FINALISTES         

Total Capítol 7         

Despeses de capital         

Total Capítol 8 10.000 10.000 10.000 10.000 
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Total Capítol 9 355.497 355.497 262.497 262.497 

Despeses financeres 365.497 365.497 272.497 272.497  

DESPESES TOTALS  8.607.241 8.701.124 8.420.000 8.444.000 
 
S’adjunten els models que s’han de remetre al Ministeri d’Hisenda. 
 
SEGON.- DONAR COMPTE al Ple de la Junta de Veïns del present acord. 
 
TERCER.- REMETRE les dades d’aquest Marc pressupostari al Ministeri d’Hisenda abans del dia 
31 de març de 2014.” 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i 
manifesta que aquesta és una de les altres coses que ens fa fer hisenda, i com està canviant tot 
contínuament perquè cada dia surt una llei nova, fan fer una previsió fins el 2017, que és 
bastant com “un brindis al sol”. El 2015 tenim una previsió semblant, el 2016 la previsió 
d’ingressos baixa, nosaltres hem sigut molt prudents i hem tret el tema de les subvencions 
perquè no sabem si les tindrem o no.  
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que entén que és més un compliment d’un requisit, no entrarà a rebatre el contingut 
dels números, però realment el felicito per avançat si aconsegueix que el cost del personal de 
l’EMD no augmenti ni un euro d’aquí a 4 anys i us ho dic de bon rotllo. 
 
Contesta el el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que s’entén que augmentarà 
si ténen triennis i diferents incentius, però la variant és tant mínima que es preveu una 
continuïtat i és un pur tràmit. 
 
 

11.- ACCIÓ DE GOVERN 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que el dia 6 de març es va presentar a la Biblioteca 
de l’EMD, el llibre “Ignorades, però desitjades” de Josep Lluís Martín Berbois dins dels actes del 
Dia de la Dona, que va tenir molta acceptació. El proper 26 d’abril hi ha la inauguració dels 
itineraris verds de Valldoreix, que esperem tingui molta acceptació. Tal com us hem comentat 
abans, s’està treballant per solucionar el problema del transport escolar de Valldoreix i s’està 
parlant amb Sant Cugat buscant les possibles solucions. Es demanen també subvencions dins 
de la participació ciutadana i educació per diferents projectes. El dia 3 d’abril hi ha una 
conferència del Sr. Ole Thorson sobre la mobilitat de Valldoreix, que ja ho comunicarem pels 
mitjans de publicitat, s’estan fent diferents reunions amb els veïns per tota la problemàtica 
generada per la mobilitat, s’han instal·lat radars pedagògics per a que el ciutadà sàpiga 
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a quina velocitat circula. Es van celebrar les 5 Milles femenines que van ser un èxit i una part de 
la recaptació ha estat destinada per fer una donació a la lluita contra el càncer. Com molt bé ha 
dit el senyor Gavaldà es paguen les factures en un promig de 12 dies des de l’entrada al 
registre i s’està guanyant molt respecte a la legislatura anterior. Es va fer un homenatge al Sr. 
Salvador Camardons que va ser el promotor i patrocinador del premi literari de Valldoreix. 
S’està editant una nova guia de Comerç de Valldoreix. 
 
12. PRECS I PREGUNTES 
 
Torres Alta Tensió.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que li 
volia preguntar sobre l’evolució del tema de les torres d’alta tensió i si s’ha pogut avançar, ja 
que estava aturat per un tema d’una expropiació d’uns terrenys, quines passes s’han donat, 
quin és l’estat de l’obra en aquest moment, i quina és la data prevista per la finalització de les 
obres. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que el senyor Canals li ha 
trepitjat la meitat de les preguntes que volia fer, però que insistirà. Manifesta que a ella li 
consta que les obres de les línies d’alta tensió havien d’estar acabades al primer semestre 
d’aquest any. Però també em consta que amb el problema de l’expropiació dels terrenys on va 
la última torre. Pregunta en quin punt està aquesta expropiació, perquè depèn de com estigui 
pot durar un mes, dos mesos o un any. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que tot aquest endarreriment amb l’obra ha vingut donat 
perquè la última torre s’havia de moure, s’havia de buscar al propietari, no se’l trobava, es va 
fer una exposició pública, queden 15 dies i s’ha pogut més o menys localitzar i per tant en un 
termini de quatre setmanes es podrà tornar a continuar amb les obres. Clar el termini de 
finalització es posposarà uns dos mesos més, que serà el mes de juny. 
 
Permís per gravar les sessions plenàries.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I 
ÀLVAREZ i manifesta que per altra banda, abans quan s’ha parlat de la liquidació del 2013, 
m’he despistat i perquè ha sortit el tema de les gravacions del ple, he buscat una nota que 
tenia a l’ordinador, i efectivament si que està permès gravar els plens perquè sinó es vulnera 
l’article 20 de la Constitució i llavors no he pogut fer la intervenció.  
 
Pagament ICAEN partida línies alta tensió.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I 
ÀLVAREZ i manifesta que ara faré la pregunta d’una altra manera: quines gestions s’estan fent 
per mirar d’aconseguir que l’ICAEN reconegui aquesta deute que no ha quedat reconeguda dins 
la liquidació del 2013. Entenc el criteri de prudència que s’està seguint per part de l’equip de 
govern, i entenc la Secretària que es va manifestar en el seu moment i no menciono la 
Secretària per fer-la intervenir ara, no va per aquí, sinó que es va manifestar que com a criteri 
de prudència preferia no incloure-ho com a un ingrés, i que quedés com a un romanent o un 
saldo deutor o un compromís de pagament. Ens ha fet arribar la documentació que li vaig 
demanar, cosa que li agraeixo, però vull saber quines gestions s’estan duent a terme per 



 
 

 
 

27

mirar d’aconseguir que hi hagi per part de l’ICAEN de la Generalitat de Catalunya, incloure dins 
d’una partida pressupostària aquests diners que han estat avançats per l’EMD i que pugen al 
voltant de 673.000€. Si bé no ha quedat reflectit en aquell punt, ara si que queda dins de l’acta 
perquè m’interessava, que quedés constància que des de l’oposició hem de defensar aquests 
diners que l’ICAEN en el seu moment es va comprometre a pagar per treure les torres d’alta 
tensió.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que també ho ha dit el 
senyor Canals però que ella torna a repetir-ho, que per una nota de premsa s’ha assabentat 
que el govern de la Generalitat ha consignat una partida de 471.000€ en el pressupost de 2014. 
Ens agradaria que ens donessin als portaveus de l’oposició còpia d’aquest acord.  
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que les gestions econòmiques, fins ara hi havia un 
compromís econòmic de l’ICAEN amb uns terminis de pagament, per retornar aquests diners. 
Evidentment l’any 2013 aquesta partida pressupostària no se’ns ha retornat, hem estat 
reclamant i concretament el dia 5 de febrer em van enviar un mail el Cap de divisió de Gestió 
Energètica de l’Institut Català d’Energia i em diu: “d’acord amb la nostra conversa telefònica en 
relació al projecte de soterrament de les línies d’alta tensió a Valldoreix, que va ser motiu del 
nostre conveni de cooperació, et confirmo que en el pressupost de 2014 recentment aprovat, hi 
ha consignada una partida de 471.915€ -que és el que es referia vostè- i que correspon al 
primer pagament del total de 1.573.050€ que ha d’aportar la Generalitat de Catalunya al 
projecte. Aquesta consignació correspon al primer tram aprovat per l’acord de plurianualitat 
aprovat pel govern de la Generalitat de Catalunya el passat 19 d’octubre de 2013, que modifica 
un acord de govern anterior del 2012. L’acord de govern de 2013, especifica també la reserva 
de 471.915,06€ per l’any 2015 i 629.220€ per l’any 2016. Ara per l’any 2014 recentment 
aprovat, estem motivant l’instrument per tal de fer efectiva aquesta aportació.” 
 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i pregunta com quedarà el Cartipàs 
després de la dimissió de la senyora Baldoví. 
 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i pregunta si s’ha avançat en algun tipus 
de conversa fruit de com quedarà les línies d’alta tensió del terreny que hi ha al costat de la 
plaça de la centralitat que pertany a un veí, al costat del pàrking. Hi ha un terreny que és d’un 
veí, i si s’han pogut iniciar algun tipus de conversa amb ell. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que no s’ha fet cap tipus de gestió ni s’ha tingut cap 
conversa amb ningú referent a aquest tema.  
 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que sabem que es van fer 
unes al·legacions per la mina Berta i vol saber en quin punt està aquest tema. 
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Contesta el PRESIDENT i manifesta que es va fer una roda de premsa per explicar i presentar 
les al·legacions i no tenim resposta encara. 
 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que respecte de l’informe 
que ens van fer arribar el 5 de febrer de 2014, que havíem demanat del Cap d’Urbanisme i 
Mobilitat que es va entra per registre el 7 de desembre de 2013, referit al conveni urbanístic 
que es va signar amb Sant Cugat, me l’he estat llegint amb tranquil·litat i hi ha diferents punts 
que criden molt l’atenció i el que crida més l’atenció és que pels continguts dels punts, després 
el propi tècnic decideixi treure del cartipàs aquest informe, vist la rellevància que hi tenia. On 
vull anar a parar? Un informe que valora el conveni urbanístic i que com a conclusió del primer 
punt diu: en el present conveni es pacta que l’EMD desisteix d’exercir la competència formulada 
en el pla de millora urbana de l’estació de Valldoreix el qual serà elaborat i tramitat per 
l’ajuntament de Sant Cugat. Els informes que hi puguin haver de l’EMD de Valldoreix en el 
tràmit de participació i informe previ seran de caràcter no vinculant, igualment l’EMD desisteix 
d’exercir la competència en els instruments de gestió, projectes de reparcel·lació i projectes 
d’urbanització en la totalitat dels polígons d’actuació de la present modificació del PGM en el 
seu àmbit territorial, d’acord amb l’article 8 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de les 
administracions públiques, els convenis de col·laboració entre administracions han de respectar 
el marc competencial, de manera que en cap cas suposin la renúncia a les competències 
pròpies de les administracions intervinents. Només per aquest punt d’alguna manera s’està 
dient que el conveni que hem signat amb Sant Cugat caldria tornar a reenfocar-ho. Jo 
demanaria i passa el mateix si mirem el pacte segon, que especifica que l’acord al que s’arriba 
te que determinar la destinació concreta, en aquest cas hi ha una destinació però no hi ha fixat 
un termini efectiu, per fer-la efectiva. En el pacte tercer, parla també que la parcel·la 
d’equipament que ens dona Sant Cugat no té interès per l’EMD llevat de la cessió del vial que 
permetrà ampliar el passeig del Nard i millorar-ne la urbanització. D’altra banda aquest vial 
forma part de la xarxa bàsica local i és municipal d’acord amb els determinacions del PGM pel 
pla de mobilitat. És a dir tot l’informe d’alguna manera ens està dient: home el conveni que 
hem signat l’hauriem de revisar. És una interpretació que fa. Jo entraré un escrit i enviaré còpia  
a Sant Cugat demanant que es torni a revisar. Hi ha una part del terreny que ens van cedir que 
era obligatori que fos cedit per millora del vial del passeig del Nard, no se quin és el guany que 
està obtenint Valldoreix quan ja era legal que ens havien de cedir aquells metres. Ja els anuncio 
que presentarem un escrit demanant això i amb quina finalitat? Una, no perdre més 
competències i dos, obtenir més avantatges per l’EMD si s’ha d’intercanviar un terreny. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que presentin l’escrit i ja els contestarem.  
 
13.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA DIMISSIÓ AL CÀRREC DE LA VOCAL SRA. 
LAURA BALDOVÍ BORRÀS, COM A REPRESENTANT DEL GRUP DE CONVERGÈNCIA I 
UNIÓ, I PRENDRE CONEIXEMENT DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE LA DESIGNACIÓ 
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DE BERNAT GISBERT RIBA QUE SUBSTITUIRÀ A LA SRA. LAURA BALDOVÍ BORRÀS 

Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que en data 12 de març de 
2014, registrat d’entrada a aquesta EMD amb núm. 906, la vocal Sra. Laura Baldoví Borràs, 
designada per Convergència i Unió,  ha presentat la seva dimissió al càrrec de vocal d'aquesta 
EMD de Valldoreix. 

Vist l'escrit de data 19 de març de 2014, amb registre general d'entrada núm. 1058, presentat 
per Convergència i Unió, en el qual es designa a Bernat Gisbert Riba com a vocal de l'EMD de 
Valldoreix en representació de Convergència i Unió, i en substitució de la Sra. Laura Baldoví 
Borràs. 

Vista la Instrucció del 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 
càrrecs representatius locals, i l'article 9.4 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels ens locals, el Ple de la Junta de Veïns d'aquesta EMD pren coneixement: 

PRIMER.- Prendre coneixement de la dimissió de la Sra. Laura Baldoví Borràs, al seu càrrec de 
vocal d'aquesta EMD, com a representant de Convergència i Unió. 

SEGON.- Prendre coneixement de la proposta de Convergència i Unió, de designació del Sr. 
Bernat Gisbert Riba en substitució de la Sra. Laura Baldoví Borràs. 

TERCER.- Traslladar aquest acord a la Junta Electoral Central. 

EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta 
que és la presentació de la meva dimissió com a vocal de Valldoreix. Aquesta dimissió està 
causada per la poca disponibilitat que tinc donat la meva activitat professional. No és una 
decisió que hagi estat fàcil perquè per una banda hi ha un compromís pres de fa més de tres 
anys o quatre amb aquest equip de govern de portar endavant un projecte, però per altra 
banda hi ha la meva responsabilitat de poder donar al màxim en aquest compromís i jo en 
aquests moments no em sento amb capacitat per fer-ho. Com ja he dit la meva disponibilitat és 
poca i penso que tant l’EMD com Valldoreix sobretot i l’equip de govern, es mereixen una 
persona que pugui donar tota la seva capacitat i tot el seu temps i tot el seu interès a 
Valldoreix. Jo no puc en aquests moments. Estic molt contenta d’haver format part d’aquest 
projecte fins ara, penso que al llarg de la nostra vida tots d’una manera o d’una altra, en el 
moment que puguem, quan som més joves tenim més energia, quan som més grans potser 
tenim més temps, hem de dedicar el nostre temps, la nostra experiència i el nostre 
coneixement al nostre entorn, a la gent que tenim al voltant, a la societat, al poble, és potser la 
manera més propera per poder-ho fer. A mi no em va costar gens adonar-me que Valldoreix te 
una identitat pròpia, jo sóc de Sarrià de Barcelona, fa 10 anys que visc a Valldoreix i jo recordo 
quan era petita, que la gent gran de Sarrià baixava a Barcelona quan volia anar a Francesc 
Macià, que això sorprenia a moltes persones que no eren del barri. Per tant quan vaig arribar 
aquí vaig entendre que Valldoreix te una identitat, que els seus ciutadans se senten 
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molt de Valldoreix, no som de Sant Cugat, i l’EMD ens representa molt a tots, per tant ha estat 
tot un plaer formar part d’aquesta entitat. Jo coneixia Valldoreix ja, perquè quan era petita els 
meus avis tenien una casa a Mira Sol i anàvem en bicicleta i era molt divertit, només teníem 
una consigna que quan es feia fosc no podíem passar de l’Estació de Mira Sol, perquè des de 
l’estació fins a Sant Cugat no hi havia res, només camps i un viver de plantes. Jo recordo que hi 
havia camps i camps i no ens deixaven anar-hi. Això ho dic perquè en 30 anys Sant Cugat i 
Valldoreix han canviat molt, hi ha unes altres dinàmiques hi ha molta més població de la que hi 
havia i les necessitats de la població són també diferents. Penso que és obligació, tant d’aquest 
govern com dels governs anteriors però sobretot dels governs que vindran, tenir en compte 
aquest canvi de l’entorn i posar els mitjans i fe els possibles per a que aquest canvi que està 
molt bé, no deixi perdre l’essència de Valldoreix, però recordant sempre les necessitats dels 
veïns que han canviat durant tots aquests anys. No m’allargo més, us vull donar les gràcies a 
tots, en primer lloc al partit, els meus companys que em van votar en el seu moment, van 
pensar que era la persona convenient per representar-nos a Valldoreix, als treballadors de 
l’EMD, jo he estat molt a gust encara que no hagi estat el millor moment per arribar-hi, per la 
situació generada ens ha posat en un moment molt complex en el que s’han hagut de prendre 
o d’aplicar unes decisions que altres han pres per nosaltres, no ens n’ha quedat haver-les 
d’aplicar, però ho hem hagut de fer. Espero i desitjo que amb el pas del temps que ens donarà 
prou perspectiva puguem valorar aquesta obligatorietat que hem tingut en aquest sentit. Per 
altra banda penso que treballant en equip hem aconseguit força millores, i estic contenta i vull 
dir-ho, perquè també hem implementat uns procediments, uns processos, que potser al principi 
ens han costat fer, però que ens han repercutit amb be. Hem aconseguit reduir molt les 
despeses que generàvem, com el material, etc, hem aconseguit crear cronogrames per poder 
tenir les feines a temps i com cal, hem aconseguit que els nostres clients interns –ara parlo de 
les meves àrees- de les que he portat, els altres membres de l’EMD, els altres treballadors, els 
altres departaments, poder-los servir amb les seves necessitats, però que entenguin que 
nosaltres també en teníem unes i que entre tots hem de treballar conjuntament. I els vull donar 
les gràcies per tot el que he après aquí, he après moltes coses i me les emporto i em seran de 
profit. Vull donar les gràcies als portaveus dels altres grups perquè hem tingut una relació 
cordial i això no és fàcil i se que en d’altres moments a l’EMD això no ha estat així, i per això ho 
aprecio. Els meus companys del govern els trobaré a faltar, i moltíssim, crec que som un bon 
grup, ens entenem, som diferents, ens complementa, ens fa forts i m’ha agradat molt treballar 
amb ells. I molt especialment vull donar les gràcies al president que va ser una de les primeres 
persones que vaig conèixer quan vaig venir a Valldoreix, tenim una relació personal d’aquests 
10 anys, ell va confiar en mi, em va presentar el projecte, em va engrescar, perquè és una 
persona que és fàcil que t’engresqui i que t’aporti il·lusió i alegria per tirar endavant les coses i 
li vull donar les gràcies per això. És una gran persona, és honest, és treballador i el trobaré a 
faltar moltíssim, però que sàpiga que sempre seré aquí i que no em desvincularé, ni molt 
menys, del que és la gestió de Valldoreix, estaré aquí sempre. Finalment em fa molta il·lusió 
presentar la persona que serà el meu substitut, és el Bernat Gisbert i Riba, és de Valldoreix, 
m’agrada que sigui el Bernat perquè és una persona molt treballadora, és jove i té moltes 
ganes de treballar per Valldoreix i estic convençudíssima que serà una bona incorporació per 
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Valldoreix. Res més per part meva i moltes gràcies a tots.  

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que des de l’oposició no tenim força per dir-li que no acceptem la seva dimissió, 
perquè frenar els interessos personals d’una professional no es pot, però manifestem 
cordialment i amb tot l’afecte i rebuig a que presenti la dimissió. Raons, unes quantes, però la 
principal és que com a persona ha demostrat ser una persona íntegre, com a portaveu del grup 
CiU-ACTUEM sempre ha actuat com a tal i ens ha permès mantenir una línia oberta, encara que 
mantenim opinions ben diferents en molts temes, però no ha impedit que la conversa i el tracte 
sigui fluid, sense oblidar mai que som persones, i que els interessos polítics no ens han ofuscat 
mai. Li desitjo molta sort en aquesta nova empenta que empren a nivell professional. De fet a 
primera hora de la tarda ja li he posat un Twitter desitjant-li molta sort.  

Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que la veritat és que no 
podria dir-te més coses de totes les floretes que t’ha dit el senyor Canals, que ja sabem com és, 
però si dir-te que aquesta EMD et trobarà a faltar perquè has marcat un perfil molt important 
en aquesta casa amb la teva personalitat. Com que els motius que et porten a prendre aquesta 
decisió són professionals, ens alegrem per aquesta banda, ja que avui en dia tenir perspectives 
bones professionals, no ho pot dir tothom. També ens afegim que tinguis molta sort, que et 
vagi molt be i aquí estarem sempre.   

Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que vol fer un aclariment, ell 
no llença floretes, diu el que penso i que és veritat. 

Pren la paraula EL PRESIDENT i manifesta que des de l’equip de govern, lamentem la pèrdua 
com a component de l’equip. La Laura és una persona que ens ha aportat a cada un de 
nosaltres molt, ha sumat molt, és com un referent, com ha dit la Carme que ha pogut percebre 
que és una persona amb molta empenta, una persona honesta, i sobretot una persona molt 
recte i molt fidel a la seva manera de ser i per sobre de tot sempre ha defensat aquesta 
honestetat i aquesta fermesa a l’hora d’afrontar els problemes. Per tant deixa el llistó molt alt, 
és un referent, ha sigut un honor poder comptar amb ella, no tant sols a nivell de company i a 
nivell de govern, sinó també com a ciutadà. Penso que el que ens ha aportat la Laura, 
Valldoreix s’ho mereix i la veritat és que la trobarem a faltar dins de l’equip de govern, encara 
que sempre podrem confiar amb ella i sempre li demanarem la seva implicació en la millora i 
que sigui un be pel Valldoreix que ella també s’estima, i per tant la seva aportació sabem que 
serà imprescindible. Desitjar-li tota la sort en la seva etapa professional que sabem que fa molt 
bé, estem convençuts que ho farà millor i que és per això ha deixat de ser vocal de l’EMD, 
precisament per aquesta honestedat que la caracteritza ha volgut prioritzar el seu objectiu 
professional en detriment de la feina a fer a l’EMD, per la honestedat de no poder seguir 
continuant i no poder afrontar amb tota la seva capacitat i tots els seus mitjans la feina que a 
l’EMD li estàvem encomanant. I per això ha estat molt honesta de dir, no puc, ho deixo perquè 
no puc complir i el que no faré és mantenir el meu lloc de vocal a expenses o en detriment dels 
interessos de Valldoreix, i això és molt d’agrair. Des d’aquí li desitgem tota la sort del 
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mon. També, quan sigui el moment, que avui no li toca, quan el Bernat formi part de l’equip, 
doncs que vagi prenent nota de a qui succeeix perquè té molta feina a fer. Moltes gràcies. 

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 22.15 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 

 

 


