
 

 

 
 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT L’ONZE D’OCTUBRE DE DOS MIL DOTZE. 
 

A Valldoreix, el dia onze d’octubre de dos mil dotze, 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 PABLO ALONSO I GONZÁLEZ –
GRUP CPCV-, 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 ORDINARI DEL DIA 24 DE 
MAIG DE 2012 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple ordinari 
de data 19 de juliol 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 ordinari de data 19 de juliol de 2012. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 

 
 

2. DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 
6.000 EUROS, DES DEL DIA  1 DE JULIOL DE 2012 FINS EL DIA 15 DE SETEMBRE 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 del dia 1 de juliol de 2012 fins al 15 de setembre de 
2012, de contractacions superiors a 6.000 euros més IVA: 
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• Decret núm. 397/12, de data 2 de juliol de 2012, d’adjudicació del contracte menor 
d’obres  consistent en “habilitació alternatiu del pont del carrer del Pont” a l’empresa 
Construcciones FERTRES SL pel valor de 16.199,87 euros més IVA. 

• Decret núm. 408/12, de data 5 de juliol de 2012, d’adjudicació del contracte de servei 
d’Assessorament jurídic en matèria d’urbanisme a la EMD de Valldoreix a l’empresa Nucli 
Advocats, pel preu de 14.600,00 € més IVA, per termini de dos anys prorrogables any a 
any fins a un màxim de 2 anys més. 

• Decret núm. 429/12, de data 20 de juliol de 2012, d’adjudicació del contracte menor 
d’obres per l’instal·lació del sistema de protecció contra incendis en el complex esportiu 
de Valldoreix a GALLEX Protección contra incendios SL, pel valor de 14.420,96 euros més 
IVA. 

• Decret núm. 486/12, de data 6 d’agost de 2012, d’adjudicació del contracte menor pel 
servei d’assessorament anual en participació ciutadana dels òrgans permanents de la vila 
i l’anàlisi dels processos existents a Valldoreix i que es desenvolupin al llarg del 2012 a la 
senyora Marta Martorell Camps pel preu 10.968,00€ més IVA. 

 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i 
pregunta si en la contractació de la Sra. Marta Martorell Camps, si no recordo malament, en el 
pressupost d’enguany, es va consignar una partida pressupostària de 20.000€ per assessoria 
externa en participació ciutadana. Volia saber si això forma part d’aquesta partida i quin part 
del global de la partida dels 20.000€ te alguna mena de subvenció, sembla ser que n’hi ha una 
de la Diputació de Barcelona, però m’agradaria saber quin import, i quin és el cost real d’aquest 
assessorament. Dic això perquè evidentment nosaltres no posem cap impediment a la  
participació ciutadana, sinó tot el contrari, aquesta empresa la vam contractar nosaltres en la 
legislatura anterior, però les circumstàncies canvien, i evidentment les circumstàncies actuals no 
són les circumstàncies que hi havia en la legislatura anterior ja que  hi havia tres vocals i una 
presidència, el vocal que s’encarregava de la participació ciutadana compartia tres més 
responsabilitats, no hi havia tècnic de participació ciutadana, que al llarg de la legislatura va ser 
quan se li va atribuir l’especificat d’aquestes tasques a banda de les que ja complia que són 
protocol i arxivística. A banda hi  ha una situació econòmica complexa en la que vostès des que 
han arribat han aplicat alguna que altra retallada fonamentalment a nivell de personal, per tant 
m’agradaria que m’aclaríssin si aquests 10.968,00€ formen part dels 20.000€ que es van 
consignar, i quina part està subvencionat. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que vol matisar que en l’anterior 
legislatura ja es va contractar aquesta persona tot i tenint també el tècnic de participació 
ciutadana, i pel que fa la seva pregunta de si forma part aquesta despesa dels 20.000€ 
consignats inicialment, dir-li que si, que en formen part. Aquesta partida és per participació 
ciutadana per valor de 20.000€ que inclou la participació del consell de la vila, pla de joventut, 
pla de mobilitat i pel pla d’equipaments culturals. D’aquesta partida s’ha aconseguit una 
subvenció de la Diputació de Barcelona de 5.415€ de participació ciutadana, una altra de 
joventut de 2.048€, i està pendent una altra subvenció de la Generalitat de Catalunya per valor 
de 15.000€. Mobilitat té unes altres subvencions perquè el contracte està 
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subvencionat i només s’emporta 2.500€ d’aquesta partida de 20.000€. Dels restants 17.500€, 
n’hi ha 5.415€ concedits d’una subvenció de la Diputació de Barcelona, 2.048 € d’una altra 
subvenció, i estan demanats 15.000€ del Pla de joventut, que si no m’equivoco només queda 
enviar la documentació aprovada. Degut a la restricció del pressupost com vostè ha dit la 
situació de la legislatura anterior no és la mateixa que la d’ara, i nosaltres aquestes subvencions 
no les hem fet servir per augmentar el pressupost d’aquesta partida, sinó per finançar-la. 
Aquesta partida ha quedat potser en 3000€ de despesa i considerem que per la feina que s’està 
fent de participació ciutadana i el gran volum que està  agafant, estem molt contents de tenir 
amb nosaltres la Marta Martorell. La feina de protocol i arxivista, així com la de secretari de les 
EMD de Catalunya –tema que actualment és de vital importància per a tots nosaltres-, deixa 
molt poc temps al nostre tècnic senyor Juanjo Cortés per aquesta feina. 
 
 
3.- RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT 
REGULADOR DEL SERVEI DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que en data 21 de maig de 
2012, el Ple de la Junta de Veïns, va aprovar inicialment el Reglament Regulador del servei de 
l’Escola Bressol de Valldoreix. 
 
Atès que el Reglament ha estat exposat al públic pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant edicte 
insert en el Butlletí Oficial de la província, de data 11 de juny de 2012, al DOGC de data 25 de 
juny de 2012 , al diari La Vanguardia de data 27 de juny de 2012, i al tauler d’anuncis de l’EMD. 
 
Atès que en el termini d’informació al públic s’han presentat les següents al·legacions: 
 
Associació de Veïns i Veïnes progressistes de Valldoreix, registrat d’entrada núm. 2728, de data 
11 de juliol de 2012. 
 
AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix, registre d’entrada núm. 2781, a data 16 de juliol de 
2012. 
 
Vist el següent informe de data 3 d’octubre de 2012, emès al respecte de les al·legacions 
presentades per la tècnica d’ensenyament: 
 

“AL·LEGACIONS ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES PROGRESSISTES DE VALLDOREIX 
 

PRIMERA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÍNS I VEÍNES 
PROGRESSISTES DE VALLDOREIX: referent a l’Article 9: calendari i horaris. 9.1 Calendari. 
 
“...atendrà al que cada any determini l’EMD i el Departament d’Educació que dicta la Generalitat de 
Catalunya i el Consell  Municipal” 
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Sens fer consideracions al mal redactat de l’article, discrepem del fet que es faci esment al departament 
d’Educació de la Generalitat ja que, per una banda, hi ha una contradicció en el mateix redactat ja que 
per una banda es fa esment a fixar el calendari escolar d’acord AMB el de la Generalitat (que sempre és 
a finals de juny), i per una altra, es diu que: “El curs escolar... i finalitzarà la segona setmana de Juliol” 
Per altra banda, les administracions locals tenen autonomia per decidir el calendari de les seves Escoles 
Bressol. 
A aquest respecte, citem els exemples de: 

- El Vendrell: El curs acaba el 24 de juliol 
- Barcelona: El curs acaba a mitjans de juliol 
- Manlleu: El curs acaba el 18 de juliol 
- Lleida: segueix el calendari de la Generalitat 

Per tot el que s’ha exposat, demanem que es tregui de l’article la frase “... el departament d’educació 
que dicta la Generalitat...” 
 
RESPOSTA: 
La remissió que el present Reglament fa al calendari establert pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya és un recurs utilitzat per molt municipis en els seus respectius reglaments 
reguladors del servei d’escoles bressols, ja que és una forma de garantir que es compleix amb els 
requisits establerts legalment. 
 
Concretament, el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil 
i els requisits dels centres (cicle que comprèn fins als tres anys d'edat) estableix la durada mínima 
obligatòria del servei d’escola bressol: 

 
Article 10 
Modalitats del servei educatiu  
10.1  Els centres han d'oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a grups estables 
d'infants, amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries i de serveis durant 
deu o més mesos l'any.  
També poden oferir de manera regular i amb una programació adequada un servei educatiu de 
menor freqüència i atenció horària que l'anterior a grups estables d'infants dos o més dies a la 
setmana, tres o més hores al dia, durant deu o més mesos l'any. 

 
Per tant, el Reglament aprovat inicialment per aquesta EMD compleix amb el requisit de durada que 
s’estableix legalment. 
 
SEGONA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES 
PROGRESSISTES DE VALLDOREIX: Referent a l’Article 9. Calendari i horaris. 9.2. Horaris 
 
Cal afegir que “Els nadons tenen horari flexible i l’escola disposa de servei de biberoneria sense cap cost 
addicional” 
 
RESPOSTA: 
L’objecte del present reglament és regular el servei de l’Escola Bressol, és per això que sembla lògic 
incloure el funcionament del servei de biberoneria. En aquest sentit, la primera part de la redacció 
proposada s’hauria d’afegir al redactat aprovat inicialment. 
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Pel que fa a l’esment del cost del servei que es proposa en aquesta al·legació -“sense cap cost 
addicional”- s’hauria de matisar. En aquest sentit, el concepte servei de biberoneria pot tenir dues 
interpretacions: el servei que s’ofereix a l’hora de dinar i que esta regulat a l’Ordenança Fiscal núm. 9 
(anomenat menjador per a lactants) i que té un cost addicional; o bé, el servei que s’ofereix als infants 
que fan l’horari de mati, als quals se’ls dóna el biberó les vegades que sigui necessari durant la seva 
estada a l’escola, sense cap cost addicional. 
Si la present al·legació es refereix a la primera interpretació possible no només no és cert que no hi hagi 
cost addicional, ja que, com s’ha dit, l’Ordenança Fiscal vigent estableix un cost per aquest servei, sinó 
que a més no és oportú incloure’l en aquest Reglament. Cal destacar que la regulació dels costos dels 
serveis es realitza anualment en les oportunes Ordenances Fiscals, és per això que en un document amb 
voluntat de continuïtat com és un reglament no s’han d’incloure aquests extrems que es modifiquen 
anualment. 
Per contra, si la present al·legació es refereix a la segona interpretació l’observació és encertada i 
sembla oportú incloure-la. 
 
En conclusió, s’accepta la present al·legació afegint un aclariment, quedant el redactat de la següent 
manera: “Els nadons tenen horari flexible i l’escola disposa de servei de biberoneria sense cap cost 
addicional, sens perjudici del que disposa l’Ordenança Fiscal de l’escola bressol de Valldoreix sobre el 
preu del menjador per a lactants” 
 
 
TERCERA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES 
PROGRESSISTES DE VALLDOREIX: Referent a l’article 15. Personal i funcions. 15.4. Altre personal 
vinculat al centre.- Personal suplent. 
 

1. On diu: “ La gestió del personal suplent s’efectuarà des del departament municipal del RRHH...” 
hauria de dir: “La gestió del personal suplent s’efectuarà des del departament municipal del 
RRHH de l’EMD...”. 

2. On diu: “La gestió del personal suplent...... i en funció de les disponibilitats pressupostàries” 
La substitució del personal docent d’una Escola Bressol té una importància vital, ja que a més de 
les funcions educadores, en tractar-se de nens molt petits i sense autonomia també en fa de 
vigilància. Per tant la seva substitució és indispensable i no pot estar sotmesa a l’arbitrarietat de 
les persones que en tenen la responsabilitat. Si es donés el cas que es produís un accident per 
manca de personal o perquè una educadora o auxiliar hagués de tenir cura de més nens del que 
marquen les ràtios, l’EMD en seria jurídicament responsable. 
 
També cal tenir present que la Constitució Espanyola en l’article 9.3 prohibeix l’arbitrarietat de 
l’Administració i que els seus titulars actuïn d’acord a la seva simple voluntat. 
 
Per això, cal treure del redactat de l’article la frase ”... i en funció de les disponibilitats 
pressupostàries” 

 
RESPOSTA: 
Pel que fa a l’apartat 1 de la present al·legació, es considera que per coherència amb el redactat del 
Reglament no s’ha d’afegir l’expressió “de l’EMD” ja que no apareix en cap article.  
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Per contra, en tot l’articulat es fa referència a l’Escola Bressol “municipal”  és per això que en ares a la 
coherència d’estil considerem que s’ha d’afegir “de l’EMD de Valldoreix”. 
 
Pel que fa a l’apartat 2 de la present al·legació, no es considera oportú fer desaparèixer l’expressió “en 
funció de les disponibilitats pressupostàries” ja que, és un requisit legal l’existència de partida 
pressupostària per poder contractar. A més, aquesta expressió no eximeix en cap cas a l’EMD de complir 
amb les ràtios de personal legalment establertes. 
 
 

AL·LEGACIONS AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX 
 

PRIMERA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“Que l’aprovació inicial d’aquest document no va ser el dia 26 de gener de 2012 com aquí s’anuncia sinó 
el passat dia 24 de maig en sessió plenària ordinària celebrada per la Junta de Veïns.” 
 
RESPOSTA: 
Tal i com s’afirma en aquesta al·legació l’aprovació inicial del Reglament regulador del servei de l'Escola 
Bressol de Valldoreix va ser aprovat per la Junta de Veïns en sessió plenària ordinària el 24 de maig de 
2012. 
 
SEGONA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“Que quan es parla de la fixació del calendari de preinscripció i matriculació, creiem que, essent la 
competència delegada a la EMD, aquest punt hauria de dir “El calendari de preinscripció i matriculació 
de les escoles bressol serà el que anualment determini l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 
dins dels terminis que fixi el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i fent-la 
coincidir amb la de Sant Cugat del Vallès si es que es considera oportú”. És cert que el fet de coordinar i 
fer coincidir les preinscripcions de Sant Cugat i Valldoreix afavoreix el fet de que nens de fora de 
Valldoreix puguin triar més fàcilment l’Escola Bressol de Valldoreix però en algun moment donat pot 
interessar marcar aquest període abans o després que Sant Cugat. Si es té una competència delegada 
no es pot dependre d’altres organismes i s’ha de mirar pels interessos de Valldoreix i de l’Escola Bressol 
de Valldoreix independentment del que facin a Sant Cugat. 
 
RESPOSTA: 
La present al·legació proposa la modificació del redactat de l’article 8.1 paràgraf 2on del Reglament 
aprovat inicialment, la redacció del qual és la que se segueix: 

“El calendari de preinscripció i matriculació de les escoles bressol serà el que anualment determini 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès dins dels terminis que fixi el departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya” 

Vist que el redactat proposat no modifica substancialment el contingut de l’article transcrit i que, des de 
la perspectiva de l’autonomia de l’EMD el millora, es considera oportú modificar el redactat de l’article 
8.1 paràgraf 2on del Reglament aprovat inicialment pel que es proposa en aquesta al·legació. 
 
TERCERA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
Que no queden contemplades en el document les possibles incorporacions de nens si es donen baixes 
un cop finalitzat el procés de matriculació. Creiem que aquest document hauria de contemplar aquesta 
possibilitat i que s’hauria d’elaborar un llistat amb els nens que no han obtingut plaça i les puntuacions 
obtingudes en  la preinscripció de manera que tingui dret a la plaça i les puntuacions obtingudes 
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en la preinscripció de manera que tingui dret a la plaça vacant el primer nen que havia quedat fora. 
Aquest punt és interessant per tal d’optimitzar la rendibilitat del centre i els recursos, pel correcte 
funcionament va bé que totes les places estiguin cobertes.” 
 
RESPOSTA: 
L’apreciació que realitza l’ AMPA al respecte ja es contempla en el procediment d’adjudicació de places 
actual a efectes pràctics.  
 
És a dir, durant el procés d’admissió de l’alumnat, a totes les Escoles Bressol del municipi (i per tant a la 
de Valldoreix també) es fan públics els llistats d’alumnes que sol·liciten plaça així com la seva puntuació 
final (també dels que queden fora) per tal d’establir l’ordre d’entrada en cas de possibles baixes. 
 
Per tant, es considera oportú incorporar aquesta explicació a l’apartat 8.1 Procés de preinscripció i 
matriculació que quedaria redactat de la següent manera: 
 

“ El procés de preinscripció i matrícula s’estableix segons la normativa que publiqui anualment el 
Departament d’ensenyament de la Generalitat, (...) En cas de produir-se baixes una vegada 
tancat el procés de matriculació, les vacants s’atorgaran als alumnes en llista 
d’espera ordenats per puntuació d’acord amb els barems establerts.” 

 
 
QUARTA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“Sobre l’article 8.2 on es parla de les baixes dels alumnes durant el curs, quan es diu que es retornarà 
l’import de la matricula demanem que s’especifiqui a què es refereix ja que no hi ha cap import en les 
ordenances fiscals que determinin la matrícula.” 
 
RESPOSTA: 
En l’Ordenança Fiscal número 9. Reguladora de la taxa per la prestació del servei d’escolarització i 
menjador de l’escola bressol de Valldoreix s’estableix la següent matricula: 

Article 5. Bases i tarifes 
“(...) En realitzar-se la preinscripció, s’abonarà una mensualitat de 246’80 euros en concepte de reserva de 
plaça, que es compensarà amb la primera quota corresponent el mes de setembre i l’altra meitat restant es 
cobrarà en concepte de matrícula.” 

 
Per tant, de l’import que es fa efectiu en el moment de la preinscripció 123,40 euros s’abonen en 
concepte de matrícula. 
 
El redactat d’aquest article de l’Ordenança ha estat aprovat per sessió plenària extraordinària de la Junta 
de Veïns de l’EMD de data 2 de maig de 2012, publicat al BOPB del 15 de maig de 2012. 
 
CINQUENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“En l’article 9.1 es diu que “El curs escolar començarà i finalitzarà el dia que determini el Departament 
d’Ensenyament”. Les dates d’inici i final de curs de les escoles bressol municipals estan delegades a 
l’administració local i, en el cas de l’escola Bressol de Valldoreix, mai ha coincidit amb les que determina 
el Departament d’Ensenyament, així demanem que aquest punt s’adapti a la realitat actual de l’escola 
Bressol de Valldoreix.”  
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RESPOSTA: 
La remissió que el present Reglament fa al calendari establert pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya és un recurs utilitzat per molt municipis en els seus respectius reglaments 
reguladors del servei d’escoles bressols, ja que és una forma de garantir que es compleix amb els 
requisits establerts legalment. 
 
Concretament, el Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil 
i els requisits dels centres (cicle que comprèn fins als tres anys d'edat) estableix la durada mínima 
obligatòria del servei d’escola bressol: 

 
Article 10 
Modalitats del servei educatiu  
10.1  Els centres han d'oferir els seus serveis de manera continuada i sistemàtica a grups estables d'infants, 
amb freqüència diària, distribuint les activitats per franges horàries i de serveis durant deu o més mesos 
l'any.  
També poden oferir de manera regular i amb una programació adequada un servei educatiu de menor 
freqüència i atenció horària que l'anterior a grups estables d'infants dos o més dies a la setmana, tres o més 
hores al dia, durant deu o més mesos l'any. 

 
Per tant, el Reglament aprovat inicialment per aquesta EMD compleix amb el requisit de durada que 
s’estableix legalment. 
 
SISENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“En l’article 10 sobre el període d’adaptació, hem de dir que en aquest document queda molt poc definit 
i, tot i que hi ha infants que poden presentar moltes dificultats per adaptar-se, creiem que s’hauria de 
marcar el temps màxim en què l’horari pot quedar modificat pel procés d’adaptació. Altres RRS 
especifiquen els terminis màxims dels períodes d’adaptació. 
-L’Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues diu en el seu RRS que el 6è dia l’horari quedarà normalitzat. 
-En l’RRS de l’escola bressol municipal “Els Pins” de Santa Coloma de Gramanet es marca un màxim de 
15 dies.” 
 
RESPOSTA: 
Examinada aquesta al·legació es considera convenient acotar el període d’adaptació en el temps, 
concretament, s’estableix aquest període de 15 dies naturals, després dels quals l’horari quedarà 
normalitzat. 
 
SETENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“Que l’article 15.4 on es descriu a la resta de personal vinculat al centre el considerem incomplert per 
faltar personal que actualment està vinculat al centre així que demanem que s’inclogui dins d’aquest 
punt al personal de neteja, cuina i psicòleg que també formen part de la comunitat escolar encara que 
estiguin contractats de forma externalitzada.” 
 
RESPOSTA: 
Tal i com es descriu en la mateixa al·legació el personal que es proposa que s’inclogui en l’article 15.4 
del Reglament no és personal de l’EMD de Valldoreix, sinó que és personal de les empreses que presten 
cada un dels serveis i es regeixen pels contractes laborals que tenen subscrits amb aquestes.  
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Per tant, no té sentit incloure a persones que no tenen una relació jurídica directa amb l’EMD, i que de 
fet, no estan vinculats directament amb el servei d’Escola Bressol, encara que la seva feina es 
desenvolupi en el recinte de l’Escola.  
 
VUITENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“Dins d’aquest mateix article 15.4 quan es parla del personal suplent, es diu que “La gestió del personal 
s’efectuarà... en funció de les possibilitats pressupostàries.” 
No considerem oportú sotmetre les possibles substitucions de personal a les possibilitats econòmiques 
que tingui l’EMD en el seu moment sinó que es tingui en compte les necessitats de l’Escola Bressol i dels 
infants que hi assisteixen. 
Entenem que l’escola bressol és un servei públic i que s’ha d’ofertar en condicions i així està estipulat en 
el decret legislatiu 2/2003 de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya. En l’article 140 d’aquest decret es considera motiu de suspensió de la delegació de 
competència “en el supòsit que es constati una gestió deficient o incorrecta dels serveis delegats”. 
També es diu que “La gestió del personal suplent s’efectuarà des del Departament municipal de RRHH 
amb el vistiplau del Departament d’Educació de l’EMD”. Entenem que el departament municipal de RRHH 
és el de Sant Cugat (per la menció municipal), així que demanem que es revisi la redacció d’aquest punt 
de manera que quedi clar que la gestió de personal suplent es farà a través de l’EMD i no de 
l’ajuntament de Sant Cugat.” 
 
RESPOSTA: 
Per tal de respondre a la primera part de l’al·legació transcrivien l’article 15.4 paràgraf 2on sencer: 

 
“La gestió del personal suplent s’efectuarà des del Departament municipal de RRHH amb el vistiplau del 
Departament d’Educació de l’EMD i la direcció de l’escola, i en funció de les disponibilitats pressupostàries.”  
 

La submissió de la contractació del personal docent a les disponibilitats pressupostàries no només és 
oportuna sinó que ve donada per imperatiu legal. És a dir, la contractació de qualsevol treballador per 
part de qualsevol administració pública sempre ha d’anar acompanyada de la corresponent consignació 
pressupostaria, obligació establerta –entre d’altres- a l’article 20.1 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals: 
 

“article 20 
1. La contractació de caràcter laboral que no es correspongui amb l'existència prèvia de places previstes en 
la relació de llocs no requerirà la inclusió en l'oferta pública d'ocupació, i per a la contractació de personal 
no permanent regiran les normes següents: 
a) Consignació pressupostària suficient.” 

 
Per altre banda, aquesta submissió a la consignació pressupostària no implica, en cap cas, que no es 
compleixin amb les ràtios de personal establertes legalment, ni que es servei es presti de forma 
deficitària. En aquest sentit, i per tal que aquest extrem quedi plasmat en el Reglament, s’afegirà la 
següent expressió “i sempre complint les ràtios mínimes legalment establertes” 
 
Val a dir a més, que la Generalitat de Catalunya no ostenta la competència de les escoles bressol, ja que 
aquestes són un servei que es presta de forma voluntària per part de les administracions que 
estableixen el servei, però que al ser ensenyament no obligatori no forma part del bloc de competències 
autonòmiques. Per tant, aquest servei no es presta en la modalitat de competència delegada i 
conseqüentment, no s’aplica l’article 140 del decret legislatiu 2/2003 de 18 d’abril pel qual s’aprova el 



 
 

 
 

10

Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Pel que fa a la segona part de l’al·legació en la que es demana que es revisi la redacció de l’article 15.4 
del Reglament substituint la paraula “municipal” per “l’EMD de Valldoreix” es considera oportú per tal 
que tot el redactat del reglament tingui coherència d’estil. 
 
NOVENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“En el capítol IV on s’enumeren els diferents òrgans de participació, demanem que es reconegui dins 
d’aquest punt a l’AMPA de l’escola Bressol com a òrgan de participació. L’AMPA es va crear l’any 1990, 
des d’aleshores ha esdevingut un òrgan de participació obert a totes els pares que han manifestat la 
seva voluntat de participar. 
En altres RRS d’escoles bressol consultats, es contempla l’AMPA dins d’aquest punt ja sigui per afavorir 
la creació d’aquest tipus d’associacions o per reconèixer-la com a tal si ja la tenen formada: 
-RRS de l’escola bressol de Masquefa 
-RRS de “Els Pins” Sta. Coloma de Gramanet” 
RESPOSTA: 
Es considera oportú afegir l’AMPA de l’escola Bressol com a òrgan de participació i conseqüentment 
incloure-la en l’articulat del capítol IV del Reglament. 
 
DESENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“En l’article 17.2 no s’especifica quines són les funcions de l’equip docent. Així com tampoc s’especifica 
la periodicitat i durada de les reunions d’equip que, segons marca la Llei 12/2009, del 10 de juliol, 
d’educació han de servir per: 
a.- Programar i coordinar les diferents activitats del centre, revisar el projecte educatiu del centre i vetlla 
pel compliment d’allò que està establert. 
b.- Posar en comú les estratègies, incidències, iniciatives i propostes en relació a les activitats educatives 
programades.” 
 
RESPOSTA: 
 
Es considera oportú afegir que les funcions de l’equip docent venen marcades per la llei d’educació 
vigent (12/2009), concretament per l’article 146 del Títol VIII i les del claustre  docent per l’article 146 
de la mateixa llei. 
 
Per altra banda, no s’accepta especificar la periodicitat i durada de les reunions d’equip docent donant 
que aquest és un element no regulat per llei donat que forma part de l’organització del propi  centre i 
que pot variar segons les necessitats i períodes del curs escolar. No és per tant objecte d’aquest 
reglament. 
 
 
ONZENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“A l’article 17.3 no es diu cada quan es celebrarà ni la manera de sol·licitar la celebració d’un consell 
extraordinari que, tal com diu el decret 282/2006, ha de ser quan la meitat més un dels seus membres 
ho demanin.”  
 
RESPOSTA:  
En primer lloc call introduir al redactat proposat per l’EMD la figura d’una/a representant 
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d’administració o serveis al Consell Escolar de l’Escola Bressol tal i com marca la legislació vigent. 
 
Pel que fa a les al·legacions hem d’explicar que els procediments electorals s'han de desenvolupar en el 
centre d'acord amb les normes que aprova el consell escolar a proposta de la direcció del centre en 
cas dels centres públics. Només en els casos on encara no s’hagi aprovat encara una regulació específica 
del procediment electoral poden acordar ajustar la seva actuació a les orientacions de l’annex de la 
Resolució EDU/2962/2010 de 14 de setembre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per 
renovar els membres dels consells escolars. 
 
Per tant, en referir-se el reglament procediment establert de caràcter general pels consells escolars dels 
centres públics, aquesta mancança és inexistent. 
 
 
DOTZENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
En el mateix article 17.3 quan es parla del secretari del Consell Escolar, creiem que faltaria especificar 
que el secretari ha de ser un dels 2 representants del personal educador triat per la resta de membres, 
tal com diu el decret 282/2006 i també diu que, “Si ni hi ha acord, ha de ser l’educador de més recent 
incorporació a la llar d’infants”.  
 
RESPOSTA: 
 
Acceptem aquesta al·legació  millorant la redacció del text  
“..... Es nomenarà un secretari/a del Consell escollit d’ entre els dos membres del personal educatiu 

representant, triat/da per la resta de membres....” 
 
TRETZENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
Continuant amb l’article 17.3 on acaba dient que els acords del Consell no són decisius, sinó de consulta 
o de proposta, creiem que es contradiu amb: 
-La descripció que fa el decret 282/2006 de 4 de juliol sobre el paper del consell de participació de les 
escoles bressol que diu que “cal afavorir la participació de la comunitat escolar en el control sobre la 
gestió de fons públics”  ja que si el consell es limita a ser un `òrgan de consulta i de proposta mai podrà 
tenir un control sobre la gestió de fons públics. 
 
-Amb aquest mateix punt del RRS que diu que: 
“El consell escolar de l’Escola Bressol tindrà les atribucions següents: 
-Aprovar les preinscripcions i matricules de cada curs escolar. 
-Aprovar les programacions així com les activitats, festes i sortides del centre. 
-Vetllar per l’organització i l’activitat general de l’escola, així com els aspectes administratius i funcionals 
del servei.” 
 
Si el consell escolar només és consultiu o de proposta, mai podrà aprovar els punts que, segons l’RRS, 
ha d’aprovar. 
 
-Amb l’article 18 d’aquest RRS on diu que les persones usuàries del servei tenen “dret a la participació 
en el funcionament del servei”, de quina manera poden participar si el principal òrgan de participació 
que es reconeix en aquest document queda limitat a la consulta i proposta? 
-Amb la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació. On a l’article 148 s’especifiquen clarament els 
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punts que pertoca decidir al consell escolar i no consultar o proposar com es diu el document. 
 
Transcrivim literalment l’article 148 de la llei abans esmentada. 

“Article 148 
En consell escolar  
1.- El consell escolar és l¡òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre. Correspon 
al Departament establir mesures perquè aquesta participació sigui efectiva, i també determinar el nombre i 
el procediment d’elecció dels membres del consell. 
2.- El Departament ha d’adaptar l’estructura i la composició del consell escolar a les característiques dels 
centre educatius únics a què es refereix l’article 72.3 i d’altres centres de característiques singulars, per a 
garantir l’eficàcia en l’exercici de les funcions corresponents. 
3.- Corresponen al consell escolar les funcions següents: 
a) Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts 
dels membres. 
b) Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats. 
c) Aprovar les propostes d’acords de corresponsabilitat, convenis i altres acords de col·laboració del centre 
amb entitats o institucions. 
d) Aprovar les normes d’organitzacióó i funcionament i les modificacions corresponents. 
e) Aprovar la carta de compromís educatiu. 
f) Aprovar el pressupost del centre de rendiment de comptes. 
g) Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes. 
h) Participaren el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora. 
i) Intervenir en la resolució dels conflictes i, si s’escau, revisar les sancions als alumnes. 
j) Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats 
extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament. 
k) Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del 
rendiment escolar. 
l) Aprovar els criteris de col·laboració amb altres centres i amb l’entorn. 
m) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries. 
4.- El consell escolar ha d’aprovar les seves normes de funcionament. En allò que aquestes normes no 
estableixin, s’apliquen les normes reguladores dels òrgans col·legials de l’Administració de la Generalitat. 
5.- El consell escolar actua normalment en ple. Es poden constituir comissions específiques d’estudi i 
informació, a les quals, en tot cas, s’hi ha d’incorporar un professor o professora, i un alumne o alumna a 
un representant o una representant de les mares i els pares. Els centres de titularitat pública han de 
comptar amb una comissió econòmica, amb les excepcions que estableixi el Departament.” 

 
RESPOSTA: 
 
Aquesta al·legació s’hauria d’adreçar al Departament d’Ensenyament no a l’EMD. 
L’ EMD dota al Consell escolar de les potestats que el marc legal que envolta el món educatiu estableix 
(llei d’educació 12/2009) i és competència del Departament d’ensenyament establir el marc legal i les 
mesures perquè la participació de la comunitat escolar en els centres educatius sigui efectiva. 
 
 
CATORZENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE 
VALLDOREIX: 
“Al capítol V on s’enumeren els drets i els deures dels usuaris del servei, en el punt que diu: “dret a la 
continuïtat del servei” creiem que hauria de dir “dret a la continuïtat del servei amb les mateixes 
condicions i/o obligacions, com a mínim durant tot el curs”. Per tal d’evitar augments de quotes i 
disminució de personal dins del mateix curs i que els usuaris sàpiguen exactament en quines 
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condicions entren a ser usuaris de l’escola i puguin fer un canvi d’escola en el moment que canviïn les 
condicions del servei. 
 
RESPOSTA: 
No es pot acceptar aquesta al·legació ja que al llarg del curs es poden donar circumstàncies no previstes 
o modificacions legislatives que obliguin a realitzar modificacions de les condicions del servei. 
 
QUINZENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“Que es revisi tot el document i es substitueixi la paraula “família” per “pare, mare o tutor legal”. El 
terme família és molt ampli i ambigu es pot interposar de moltes maneres i, quedant d’aquesta manera 
es document, es podrien arribar a vulnerar els drets dels infants. (...)” 
 
RESPOSTA: 
Es considera necessari realitzar aquest canvi per tal que totes les realitats familiars possibles es trobin 
compreses pel Reglament. 
 
SETZENA AL·LEGACIÓ PRESENTADA PER L’AMPA DE L’ESCOLA BRESSOL DE VALLDOREIX: 
“Per acabar una al·legació per omissió de punts, de prou importància com perquè quedin descrits en 
aquest reglament com serien: 
El pla d’evacuació i protocol a seguir en cas d’emergència. 
En quines condicions es duran a terme les sortides amb nens i nenes” 

 
RESPOSTA: 
Les incorporacions proposades no tenen relació amb la forma en que es regula el servei de l’Escola 
Bressol que és l’objecte del Reglament. 
La primera depèn de tot un marc legal concret i forma una norma pròpia i individualitzada –el Pla o 
Protocol- i la segona dependrà de les característiques de cada una de les sortides, per tant no es pot fer 
un estàndard per regular-les.” 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Estimar en part les següents al·legacions presentades en el següent sentit: 
 
A) Estimar l’al·legació segona presentada per l’associació de Veïns i Veïnes Progressistes de 

Valldoreix en el sentit d’afegir una frase a l’apartat 2 de l’article 9 del Reglament, el qual 
queda redactat de la següent manera: 
 
“9.2. Horaris. 

- Servei escolar: 9’00-12’00 i de 15’00-17’00 hores. 
- Servei d’acollida: 8’00h a 9’00h. 
- Servei de menjador/descans: 12’00 a 15’00 hores. 
- Els nadons tenen horari flexible i l’escola disposa de servei de biberoneria sense cap cost 

addicional, sens perjudici del que disposa l’Ordenança Fiscal de l’escola bressol de 
Valldoreix sobre el preu del menjador per a lactants” 

 
B) Estimar en part l’al·legació tercera presentada per l’associació de Veïns i 
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Veïnes Progressistes de Valldoreix en el sentit de substituir l’expressió “municipal” per “de 
l’EMD de Valldoreix” del segon paràgraf de l’apartat 4 de l’article 15 del Reglament, el qual 
queda redactat de la següent manera: 
 
“15.4. Altre personal vinculat al centre 
(...) 
Personal suplent 
La gestió del personal suplent s’efectuarà des del Departament de RRHH de l’EMD de Valldoreix amb 
el vistiplau del Departament d’Educació de l’EMD i la direcció de l’escola, i en funció de les 
disponibilitats pressupostàries” 
 

C) Estimar l’al·legació primera presentada per l’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix 
rectificant la data d’aprovació inicial del Reglament. 

 
D) Estimar l’al·legació segona presentada per l’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix en el 

sentit de modificar el paràgraf segon de l’apartat 1 de l’article 8, el qual queda redactat de la 
següent manera: 

 
“8.1. Procés de preinscripció i matriculació. 
(...) 
El calendari de preinscripció i matriculació de les escoles bressol serà el que anualment determini 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix dins dels terminis que fixi el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i fent-la coincidir amb la de Sant Cugat del Vallès si es 
que es considera oportú”. 
 

E) Estimar l’al·legació tercera presentada per l’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix en el 
sentit d’afegir el procediment d’adjudicació de places quan es produeixen vacants regulat al 
apartat 1 de l’article 8, el qual queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 8.1. Procés de preinscripció i matriculació. 
(...) 
En cas de produir-se baixes una vegada tancat el procés de matriculació, les vacants s’atorgaran als 
alumnes en llista d’espera ordenats per puntuació d’acord amb els barems establerts.” 

 
F) Estimar l’al·legació sisena presentada per l’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix en el 

sentit d’afegir el temps màxim en què l’horari de l’Escola Bressol pot quedar modificat pel 
procés d’adaptació regulat a l’article 10, el qual queda redactat de la següent manera: 
 
“Article 10. Període d’adaptació. 
A l’inici de cada curs, durant el mes de setembre, l’escola marcarà un període d’adaptació 
esglaonada que es podrà allargar segons l’actitud de l’infant i dels pares, amb un màxim de 15 dies 
naturals.(...)” 

 
G) Estimar en part l’al·legació vuitena presentada per l’AMPA de l’Escola Bressol de 

Valldoreix en el sentit d’afegir el compliment de les ràtios mínimes 
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legalment establertes a l’apartat 4 de l’article 15, el qual queda redactat de la següent 
manera: 

 
“15.4. Altre personal vinculat al centre 
(...) 
Personal suplent 
La gestió del personal suplent s’efectuarà des del Departament de RRHH de l’EMD de Valldoreix amb 
el vistiplau del Departament d’Educació de l’EMD i la direcció de l’escola, i en funció de les 
disponibilitats pressupostàries i sempre complint les ràtios mínimes legalment establertes” 
 

H) Estimar l’al·legació novena presentada per l’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix en el 
sentit d’afegir a l’AMPA de l’Escola Bressol en el capítol IV del Reglament com a òrgan de 
participació, el qual queda redactat de la següent manera: 
 
“CAPÍTOL IV. ÒRGANS DE GESTIÓ I PARTICIPACIÓ. 
Els diversos òrgans unipersonals i col·legiats del centre que tenen incidència directa en la seva gestió 
i organització són: la direcció, l’equip docent, el consell escolar i l’AMPA de l’Escola Bressol de 
Valldoreix. 
(....) 
17.4. L’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix.” 

 
I) Estimar l’al·legació desena presentada per l’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix en el 

sentit d’afegir les funcions de l’equip docent a l’apartat 2 de l’article 17, el qual queda 
redactat de la següent manera: 

 
“17.2. Equip docent (claustre). 
L’equip docent de la llar d’infants està format per tots/es els professors/es (educadors, tutors i 
educadors de suport) del centre i és el seu òrgan de participació en el control i la gestió de l’acció 
educativa de l’escola. 
Les reunions de l’equip docent estan presidides pel director/a. 
Les funcions de l’equip docent són les següents: 

a) Intervenir en l'elaboració i la modificació del projecte educatiu. 
b) Designar els mestres o professors que han de participar en el procés de selecció del director o 
directora. 
c) Establir directrius per a la coordinació docent i l'acció tutorial. 
d) Decidir els criteris per a l'avaluació dels alumnes. 
e) Programar les activitats educatives del centre i avaluar el seu desenvolupament i resultats. 
f) Elegir els representants del professorat en el consell escolar. 
g) Donar suport a l'equip directiu i, si escau, al consell de direcció, en el compliment de la 
programació general del centre. 
h) Les que li atribueixin les normes d'organització i funcionament del centre, en el marc de 
l'ordenament vigent. 
i) Qualsevol altra que li atribueixin les normes legals o reglamentàries.” 

 
J) Estimar l’al·legació onzena presentada per l’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix en el 
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sentit de modificar l’apartat 3 de l’article 17, el qual queda redactat de la següent manera: 
 
“17.3. Consell escolar. 
(...) 
Es nomenarà un secretari/a del Consell escollit d’entre els dos membres del personal educatiu 
representant, triat/da per la resta de membres.” 

 
K) Estimar l’al·legació quinzena presentada per l’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix en 

el sentit de substituir en tot el Reglament la paraula “familia” per “pare, mare o tutor legal”. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament el Reglament Regulador del servei de l’Escola Bressol de 
Valldoreix amb les esmenes recollides en l’apartat anterior. 
 
TERCER.- Publicar íntegrament les esmenes acordades al BOP, al DOGC, al Butlletí 
informatiu local, el tauler d’edictes de la Corporació, fent referència al Butlletí Oficial de la 
província de 11 de juny de 2012 en el que es va publicar íntegrament el Reglament aprovat 
inicialment.  
 
QUART.- Notificar el present acord a l’AMPA de l’Escola Bressol de Valldoreix i a l’Associació 
de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix. 
 
CINQUÈ.- De conformitat amb l’article 65.3 del ROAS trametre una còpia de l’acord 
d’aprovació definitiu i còpia íntegra del Reglament a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat 
de Catalunya, en el termini de quinze dies.  
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i 
manifesta que el punt és llarg, i les al·legacions presentades per l’AMPA i les de la CPCV, n’hi ha 
alguna que és comuna o semblant. Anuncio el vot desfavorable a l’aprovació del reglament pel 
que explicaré a continuació. Pel que fa a la primera al·legació, que presenta l’Associació de 
Veïns Progressistes de Valldoreix, calendari i horari, que penso que és una de les compartida 
amb l’AMPA, no entenem bé l’explicació, perquè l’adaptació als mínims és la única condició 
sinequànum però no la calendarització que entenem que és competència de l’EMD, és a dir que 
el calendari, la data d’inici i de final, l’ha de fixar l’EMD, malgrat que hagi de complir amb els 
mínims que marca la Generalitat. En la tercera al·legació que és la que vostès accepten 
parcialment, que és la de la utilització dels recursos humans de l’EMD, però que no accepta que 
es faci desaparèixer la menció de les disponibilitats pressupostàries, nosaltres ens reiterem en 
el que presentàvem com a argumentació en l’al·legació, i ho llegiré: “també cal tenir present 
que la Constitució Espanyola en l’article 9.3 prohibeix l’arbitrarietat de l’Administració i que els 
seus titulars actuïn d’acord a la seva simple voluntat”. Parlant col·loquialment estariem dient 
què és abans? L’ou o la gallina? I en quin criteri ho fem servir, això? Per nosaltres el que és 
prioritari és assegurar que les places estiguin cobertes i el que s’hauria de fer –estant d’acord 
amb vostès que evidentment no hi pot haver una plaça que no tingui disponibilitat 
pressupostària-, és pressupostar d’acord amb aquest supòsit, i no a l’inrevés. Perquè dir que 
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en funció de les disponibilitats pressupostàries es contractarà o no, això és deixar a l’albur de 
les circumstàncies actuals, el fet que això es garanteixi o no. Nosaltres creiem que la voluntat 
política és o ha de ser el de mantenir-ho. Per tant, obligatòriament el que s’ha de fer és dotar la 
corresponent partida pressupostària, per descomptat, com no podria ser d’una altra manera. És 
l’argument justament a l’inrevés del que vostès argumenten. Passo a les al·legacions de l’Escola 
Bressol per comentar-les ràpidament, la segona al·legació, doncs podrien ser més clars en la 
resposta a les al·legacions, perquè vostè en la seva exposició ha utilitzat el terme de s’accepta 
o no s’accepta, però realment en la resposta per escrit, a vegades un ha de fer un exercici 
d’imaginació per saber si s’accepta o no s’accepta. Setena al·legació presentada per l’AMPA de 
l’Escola Bressol, aquesta és una que nosaltres no varem considerar però que creiem que és 
important i és la que fa referència al personal que actualment està vinculat al centre, demanem 
que s’inclogui el personal de neteja, cuina, psicòleg, etc. Evidentment, una cosa és la relació 
contractual, el personal que està directament contractat per l’EMD, ara bé, el personal que 
interactua amb els nadons, els nostres infants que estan a l’escola, doncs si vostès creu que el 
servei de cuina no interactua fisiologicament d’una manera directa amb els nostres nadons, 
doncs és bastant qüestionable. Que la psicòloga de l’escola que és coneguda per tots, no 
interactua i no és personal a tenir en compte en aquest apartat, doncs nosaltres pensem que si 
que ho és. Tot el personal que té a veure, o alguna relació amb l’Escola Bressol hauria d’estar 
contemplat aquí. Onzena al·legació presentada per l’AMPA de l’Escola Bressol, aquesta 
al·legació, és que miri... tinc una nota....i a més a més la vam llegir amb alguns companys de la 
candidatura i la nota que li trasllado directament aquí diu que està mal redactat, no s’entén i no 
respon a la proposta... com es convoca el consell extraordinari? Doncs no hi ha resposta a la 
pregunta que els estan plantejant. Jo crec que finalment, la tretzena al·legació que també 
planteja l’AMPA de l’Escola Bressol, jo diria que de la seva mateixa resposta de la que vostès 
mateixos fan, es desprèn que no s’han d’adreçar a la Generalitat, sinó que el que han de fer és 
complir amb la legalitat vigent. Per una banda diuen que no hi ha executivitat quan justament 
tots els articles als que fan referència són decisoris, aprovar les prescripcions i la matrícula del 
curs escolar són decisòries, com aprovar les festes i les sortides del centre, vetllar per ..... això 
són activitats que són executives, i pensem que aquesta al·legació hauria d’estar acceptada. En 
resum, per tot aquesta argumentació nosaltres votarem en contra. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que si en alguna al·legació es 
perd, demanarà ajuda a la Secretària-interventora, i manifesta que li ha preguntat per la 
primera al·legació, perquè no estava contemplada, i és perquè no s’acceptava. En aquesta 
al·legació vostè deia: atendrà el que cada any determini l’EMD i el Departament d’Educació que 
dicta la Generalitat de Catalunya al Consell municipal. Vostès demanen que es tregui l’article 
...el departament d’educació que dicta.... Manifesta que el Departament d’Educació de la 
Generalitat no regula sols les escoles públiques sinó que també les escoles bressol. En el Decret 
282/2006, de 4 de juliol, a l’article 10, modalitats de servei, diu que els centres han d’oferir els 
seus serveis durant 10 o més mesos l’any, i per tant considerem que aquest reglament aprovat 
inicialment compleix amb el requisit de durada que s’estableix legalment perquè dura 10 mesos 
o més a l’any. No hi ha cap marc legal que digui que hi ha d’haver un calendari. També  ha 
preguntat per la tercera al·legació, la dels recursos humans en funció de les 
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disponibilitats pressupostàries. Evidentment estem d’acord en posar en funció de les necessitats 
pressupostàries, no es considera oportú fer desaparèixer l’expressió ja que és un requisit legal, 
l’existència de partida pressupostària per poder contractar. A més amb aquesta expressió no 
eximeix en cap cas a l’EMD d’acomplir les ràtios mínimes obligatòries. Estem parlant de 
personal suplent. I vostè ja sap que en aquest pressupost hi ha una partida pressupostària per 
al personal suplent, i sempre intentarem que hi hagi aquesta partida pressupostària per al 
personal suplent. Però el que ens diu la llei és que hem de complir amb els mínims exigits en la 
ràtio del personal. Això no ho podem deixar de fer perquè la Llei obliga i estarà regida pels 
mínims. Ens ha preguntat també per la segona al·legació de l’AMPA, que és sobre el calendari 
de preinscripció i matriculació el que anualment determini l’EMD de Valldoreix dins dels terminis 
que marqui el departament d’ensenyament de la Generalitat de Catalunya i fent-la coincidir amb 
la de Sant Cugat del Vallès, si és que es considera oportú. Jo veig claríssim que si que està 
acceptada, i si li queda algun dubte, el remeto als acords de ple, al final de la proposta on 
indica les que estan o no estimades i les parcialment estimades. Les que no consten són les que 
no estan estimades i les que posa que estan estimades en part, doncs és que estan estimades 
en part. La setena al·legació, diu que la resta del personal vinculat al centre, demanen que 
s’inclogui el personal de neteja, cuina i psicòleg. Des de l’EMD considerem que està clar que 
aquest personal interactua amb l’escola, però que interactuï no vol dir que hagi d’estar 
contemplat amb aquest reglament regulador del servei. No és personal de l’EMD de Valldoreix i 
per tant nosaltres criem que no té sentit incloure’l perquè no tenen una relació jurídica amb 
l’EMD. Aquest informe l’hem treballat des de diferents bandes, amb la directora de l’Escola 
Bressol, amb la tècnica d’educació i amb els serveis jurídics de l’EMD i per tant jo tinc tota la 
confiança amb el que inclou aquest informe per assegurar que és correcte. L’al·legació onzena, 
també tinc dubtes però està clar que està estimada. L’al·legació tretzena, partim de la base que 
el consell escolar de l’Escola Bressol, existeix perquè es va formar en el seu dia i es va crear un 
consell però cal tenir clar que estem parlant d’un ensenyament no reglat, per tant en cap 
moment i de cap manera pot ser executiu i vinculant perquè no és reglat, i aquest informe s’ha 
fet i aquesta al·legació s’ha agafat com a model amb les funcions del consell escolar de l’escola 
de música que es va treballar en l’anterior legislatura. L’al·legació s’hauria d’adreçar al 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya qui és qui regula la potestat, les 
funcions i el que fa el consell escolar. Potser si les funcions canvien i resulta que l’escola bressol 
passa a ser ensenyament reglat, doncs podrem parlar de que sigui executiu i no sols consultiu.  
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que respondrà a tres 
argumentacions. Una, la que fa referència a les previsions pressupostàries, que vostè ha llegit 
el que posa en l’informe, i faig referència a un tema important i que fa referència als ràtios. 
Aquí, justament està la importància d’assegurar la disponibilitat pressupostària per conservar les 
places perquè vostè sap que estem per sobre de les ràtios. Per tant el fet de redactar-ho tal 
com està, significa que pot ser una sangria de personal constant fins arribar al ràtio mínim. I 
això és el que nosaltres qüestionem. Nosaltres tenim una escola bressol amb uns mínims de 
qualitat que són els que s’han de garantir. Per això li deia abans lo de l’ou i la gallina. Per 
nosaltres el que és prioritari és això, i per tant, conforme a dret, el que està clar és que 
hauríem de consignar la partida pressupostària que garantís això i no a l’inrevés. La setena 
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al·legació, li torno a insistir que el personal de cuina, la psicòloga, etc tenen una relació 
contractual amb l’EMD que no és directe perquè és mercantil, però això en cap moment nega el 
fet que aquest personal interactua amb l’escola i que s’hagi de contemplar quina és la regulació 
de mínims o que es consideri oportú amb aquest personal. Ja en continuarem parlant però em 
reitero amb el vot negatiu. 
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem; 1 abstenció del membre del 
grup PP; 1 vot en contra del membre del grup CPCV. 
 
 
4.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DEL CONSELLER DE POLÍTICA TERRITORIAL 
I SOSTENIBILITAT RELATIU A L’ESTIMACIÓ DEL REQUERIMENT PREVI A LA 
INTERPOSICIÓ DE RECURS ENVERS LA DELIMITACIÓ DE LA TRAMA URBANA 
CONSOLIDADA. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que la Resolució del Director General d’Urbanisme, de 
data 14 d’abril de 2011, que va aprovar la delimitació de la trama urbana consolidada del 
municipi de Sant Cugat del Vallès, va excloure l’àmbit territorial de la Centralitat Urbana de 
l’Estació de Valldoreix, que inclou l’Estació de Valldoreix, i l’eix de la Rambla Jacint Verdaguer 
fins el carrer de les Planes, així com l’entorn de la futura plaça de la Centralitat. 
 
Atès que contra aquesta resolució del Director General d’Urbanisme, en data 20 de maig de 
2011 aquesta EMD de Valldoreix va interposar Recurs d’Alçada; i en data 16 d’abril de 2011 el 
Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va aprovar presentar requeriment previ, demanant 
ambdues administracions que s’inclogués dins de la delimitació de la trama urbana consolidada 
del municipi de Sant Cugat, l’àmbit territorial de la Centralitat urbana de l’Estació de Valldoreix. 
 
Es dóna compte a aquest Ple, que en data 12 de juliol de 2012, per Resolució del Conseller de 
Territori i Sostenibilitat, es va estimar el requeriment previ a la interposició de recurs contenciós 
administratiu formular per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en relació amb la resolució del 
Director General d’Urbanisme de 14 d’abril de 2011, per la qual es va aprovar la trama urbana 
consolidada de Sant Cugat del Vallès, en el sentit de: 
 
MODIFICAR la trama urbana consolidada de Sant Cugat del Vallès incorporant els terrenys 
situats a l’entorn de l’Estació de Valldoreix i a ambdós costats de la Rambla Mossèn Jacint 
Verdaguer tal com es delimita gràficament en el plànol adjunt. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i 
manifesta que creu que ens hem de felicitar tots perquè al final s’hagi admès aquest recurs, 
perquè com hem explicat en més d’una ocasió, ens facilita el desenvolupament de la centralitat. 
Dic ens facilita, a nivell econòmic. Sinó difícilment, i més en el moment actual, trobaríem 
finançament per desenvolupar tot aquell nucli que teníem previst de fer en la centralitat. I per 
últim, i no en puc estar de dir-ho, perquè en la presa de possessió d’aquest govern jo vaig fer 
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un recordatori d’aquest tema i se’m va criticar per un tema de cortesia política, perquè a la sala 
estava el Conseller Recoder, i no ho tenia preparat ni sabia que estava el senyor Recoder, però 
com que per a mi una presa de possessió no només és un acte merament protocolari, ja que es 
comença la legislatura i es comença a fer política, però com que si que ho tenia preparat com 
una de les qüestions pendents i fonamentals, el vaig exposar damunt la taula. Ha trigat però 
reitero que ens hem de felicitar que aquest recurs hagi estat acceptat, i la trama urbana arribi 
des de l’Estació de Ferrocarrils fins a la centralitat. Gràcies. 
 
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA DE L’ESTABLIMENT DEL SERVEI DE LA FIRA DE 
SEGONA MA I DE L’INTERCANVI I DEL SEU REGLAMENT REGULADOR 
 
Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i exposa que el Ple de la Junta de Veïns 
en data 19 de juliol de 2012, va aprovar l'establiment del servei local de la Fira del Mercat de 
segona mà i de l’intercanvi i el Reglament regulador del servei, sobre la base de la memòria 
justificativa i el projecte d'establiment. 

Atès que aquest acord ha estat publicat per un termini de trenta dies, al DOGC de data 6 
d’agost de 2012 , el BOP de data 7 d’agost de 2012, i s’ha penjat al tauler d’anuncis de l’Entitat,  
sense que s’hagi presentat cap reclamació. 

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

APROVAR definitivament l’establiment del servei local de la Fira del Mercat de segona mà i 
de l’intercanvi, així com el seu Reglament regulador i el projecte d’establiment. 

PUBLICAR el text íntegre del Reglament regulador en el Butlletí Oficial de la Província, i en el 
InfoValldoreix, en el tauler d’edictes de l’EMD i web, i anunciar al Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya la referència del BOP en el que s’ha publicat íntegrament. 

ENVIAR aquest acord i còpia del Reglament, a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, de conformitat amb l’article 65 del ROAS. 

VOTACIÓ.- Unanimitat dels membres de la Corporació. 

 
6.- RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD DE VALLDOREIX, NÚM 
527/12 DE DATA 13 DE SETEMBRE DE 2012,  D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS 
DE VALLDOREIX ANY 2012 
 
Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD, i proposa al plenari la ratificació del 
següent Decret: 
 
“Atès que l’Ordre EMO/80/2011, 27 d’abril, del Departament d’Empresa i Ocupació, per la qual 
s’estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2013 a Catalunya. 
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Atès que l’article 2 regula que s’han de fixar a més, dues festes locals a proposta dels 
ajuntaments. 
 
Atès que tradicionalment les festes locals de Valldoreix són els dies 3 de març –Sant Medí- i el 
16 de setembre –Sant Cebrià-,  

 
Atès que durant l’any 2013 el dia 3 de març s’escau en diumenge, i el dia 16 de setembre 
s’escau en dilluns, i que cal establir els dies festius en dia laborable. 
 
En virtut de tot l’anterior, RESOLC: 
 
PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Valldoreix els dies  20 de maig –2ª Pasqua-  i 16 
de setembre, com a festes locals per a l’any 2013. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Conseller d’Empresa i Ocupació, a l'Ajuntament de 
Sant Cugat i al departament de personal de l’EMD de Valldoreix, a les Escoles i els comerciants 
de Valldoreix. 
 
TERCER.- DONAR publicitat del present acord en el Tauló d’anuncis de l’EMD de Valldoreix i a 
la web. 
 
QUART.- RATIFICAR el present acord en la propera sessió plenària que se celebri.” 
 

VOTACIÓ.- Unanimitat dels membres de la Corporació. 

 
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 
NÚM. 6/2012. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i proposa al Ple de la Junta de Veïns, 
l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 6/2012 amb càrrec a 
baixes i majors ingressos i, romanent de tresoreria. 
 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.6 PER SUPLEMENTS DE 
CRÉDITS   

DESPESES         
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CAPITOL 2 COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS 

CREDIT 
INICIAL  I 

MODIFICAT SUPLEMENT MODIFICAT 

07-151-227.06 Contractes serveis urbanisme (IVA) 53.100,00 50,00 53.150,00 

08-155-227.20 Contractes mant. Clavegueram  38.268,57 7.500,00 45.768,57 

08-920-221.03 Combustibles i carburants 15.000,00 12.031,67 27.031,67 

02-920-226.04 Despeses assistència jurídica tècnica 70.827,60 10.000,00 80.827,60 

02-920-227.09 Contractes serveis generals  28.897,84 4.000,00 32.897,84 

04-341-227.06 Contracte portes Ferran Clua    1.425,69 1.425,69 

  TOTAL CAPÍTOL 2    35.007,36   

      

CAPITOL 4  TRANSFERÈNCIES CORRENTS       

17-431-480.01 Subvencions Col·lectiu Artesans 1.000,00 1.700,00 2.700,00 

17-431-480.02 Subvencions ACEV 3.000,00 1.000,00 4.000,00 

05-341-480.00 Subvencions Entitats esportives 10.000,00 280,00 10.280,00 

  TOTAL CAPÍTOL 4   2.980,00   

       

CAPITOL  6 INVERSIONS          

05-341-620.00 Adequació activitats complex esportiu  25.370,00 3.974,76 29.344,76 

07-151-620.02 Urbanització c/Mestres Casasnoves 323.697,02 14.243,87 337.940,89 

04-341-650.00 Enllumenat Arnau Cadell   23.000,00 23.000,00 

 TOTAL CAPÍTOL 6    41.218,63   

      

  TOTAL SUPLEMENTS    79.205,99   
 
 

INGRESSOS      
MAJORS INGRESSOS   

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS   

461.00 
Diputació de Barcelona, subvenció portes obertes 
F.Clua 1.062,00 

  TOTAL CAPÍTOL 4 1.062,00 

     

CAPÍTOL 7     

750.30 Aportació AMPA enllumenat Arnau Cadell 5.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 7 5.000,00 

     

ROMANENT DE TRESORERIA    

CAPÍTOL 8     
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870.02 Romanent de tresoreria  23.363,99 

  TOTAL CAPÍTOL8 23.363,99 

     
BAIXES DESPESES    
CAPÍTOL 2 COMPRA BENS CORRENTS I SERVEIS   

01-912-226.01 Activitats protocolàries 1.500,00 

25-920-221.00 Consums i sub. EMD  4.000,00 

05-341-227.24 Activitats esportives i material esportiu  280,00 

05-341-221.10 Consums i sub. Complex esportiu 10.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 2 15.780,00 

     

CAPÍTOL 3 DESPESES FINANCERES   

10-011-310.11 Préstec resta inversió soterrament línees a.tensió  9.000,00 

10-011-310.12 Interessos pólissa de tresoreria  10.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 3 19.000,00 

     

CAPÍTOL 9 PASSIUS FINANCERS   

10-011-913.07 Amortització préstec BS soterrament línees a. tensió 15.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 9 15.000,00 

     

  TOTAL FINANÇAMENT  79.205,99 
 
SEGON.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i 
manifesta que en la línia habitual votaré en contra per coherència amb el pressupost inicial, 
malgrat que hi ha modificacions que són tècniques. M’agradaria comentar dues partides, una és 
la partida de la despeses d’assistència jurídica tècnica, que augmenta en 10.000€, amb una 
consigna inicial de 70.827,60€ i ens situa en 80.000€. Jo vaig demanar el detall d’aquesta 
partida i es pot comprovar que pràcticament el 50% de la despesa i amb imports diversos, etc, 
són defensa de l’EMD contra l’Ajuntament de Sant Cugat per contenciosos per les zones verdes. 
És a dir que arrosseguem encara aquest tema. Si que els volia demanar un aclariment perquè 
m’he trobat amb una partida que com a mínim a les comissions informatives no han explicat, 
que és de 2.908,70 que és assessorament legal i assistència tècnica per actualitzar els 
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sistemes de gestió de personal en funció dels darrers canvis. A mi m’agradaria que 
l’expliquessin en la mesura del possible. D’altra banda m’agradaria fer algun comentari sobre 
l’enllumenat de l’Arnau Cadell que vostès han fet aquesta renovació o canvi de contracte amb la 
direcció del Complex Esportiu, al que nosaltres hem presentat recurs de reposició, vostès diran 
que ho tenien previst, però a mi em sembla que corre cuita donen l’alternativa de les pistes del 
CEIP Jaume Ferran i Clua i de l’IES Arnau Cadell, i el que els puc dir, és que això estava previst 
en l’anterior legislatura. L’any 2010 es va demanar una subvenció que la justificació no va ser 
l’obertura de portes del CEIP Jaume Ferran Clua que no es va fer, i que no se com es va 
justificar i quina destinació final va tenir, però estava demanada per a tal fi i concedida per la 
Diputació de Barcelona, i el que es proposava a l’Arnau Cadell no era un conveni d’aquest tipus 
sinó un parc tres, cosa que tampoc es va acceptar des de Sant Cugat,  perquè no volien fer el 
canvi d’ús del terreny de l’Arnau Cadell. Justament el tema que deia abans de la carència 
d’equipaments esportius que tenim a Valldoreix penso que seria una de les qüestions 
plantejable. Per tant, només posar de manifest la interinitat, malgrat que entenc que faci falta 
il·luminació, evidentment si es volen obrir les pistes de l’Arnau Cadell. Gràcies. 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que respondrà la segona 
pregunta que ha fet el senyor Alonso. Com vostè ha dit no ha estat fruit de la improvisació ja 
que això –tal com ha dit el senyor Alonso-, ja estava previst en anterior legislatura. És un 
projecte que en aquesta primera fase, és una part molt petita del projecte que vostès tenien ja 
que només es contempla la il·luminació, però com ja es va informar, hi ha una segona fase que 
és fer uns vestuaris, perquè nosaltres amb el conveni que signem, tenim la cessió de la pista i 
la caseta del conserge. Per temes de pressupost, no executarem tot el projecte i en una 
primera fase farem la il·luminació per donar una solució parcial per anar tirant endavant el 
projecte. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORREL i manifesta al senyor Alonso que pel que 
fa a la partida dels 2.908,70 per implementar sistemes de gestió de personal. De fet això té 
molta relació amb el punt onzè de l’ordre del dia, que com vostè sap en el mes de juliol va 
aparèixer nova normativa sobre el personal de les administracions públiques. Tota aquesta nova 
regulació s’ha d’entendre, s’ha d’aplicar i veure fins a quin punt es pot o es vol aplicar en 
aquesta administració. A més d’això hem considerat que era oportú revisar les funcions de cada 
un dels tècnics i auxiliars que treballen amb nosaltres, perquè quan vam entrar nosaltres vam 
començar a parlar amb tots ells i vam anar mantenint converses periòdiques per veure quines 
eren les seves tasques, els punts forts, els febles i on necessitaven suport i on no el 
necessitaven. Aquest any ens hem fixat i de fet hem començat a treballar en el nou conveni 
que està vigent i que està vençut des de l’any 2007 i s’ha anat aplicant de forma prorrogada. 
Tot això junt, la nova legislació, la estructura del personal actual i la renovació del conveni, hem 
considerat que ens era convenient la incorporació d’una empresa especialitzada en qüestions 
d’organització en el món de l’administració pública.  
 
VOTACIÓ.-  2 vots en contra: 1 del membre del grup CPCV i 1 del membre del grup PP. 7 vots 
a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 
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8.- APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ D’ORDENANCES FISCALS ANY 2013 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que el Text refós de la Llei 
reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació i modificació de les 
Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 
 
Vist l’informe de la Secretària-interventora de data 24 d’octubre de 2011. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les 
ordenances fiscals que a continuació es relacionen:   
 

Ordenança fiscal número 1 
Reguladora de la taxa per a expedició de documents administratius 

 
Es proposa modificar tots els preus d’aquesta ordenança amb l’augment del 3,1 per cent corresponent a 
la variació de l’IPC català entre l’agost del 2011 a l’agost del 2012, arrodonint els decimals al 5 i al 0.   
 
Per altra banda, els serveis tècnics d’aquesta EMD proposa modificar l’article 7 grup 5.5 i canviar-lo a 
l’Ordenança Fiscal núm. 3 Reguladora de la taxa per a la tramitació de llicències ambientals. Com a 
conseqüència s’ha de canviar la numeració de l’apartat 5è. 
 
L’ordenança queda redactada de la següent manera: 
 
Article 7è. Tarifa 
 
Grup 1 - Concessions de plaques i altres distintius euros 
  
1.1. Censos de vehicles  
 1.1.1. Per Placa d'entrada i sortida de vehicles 11,85 
 1.1.2. Concessió numeració de carrer 4,65 
   
1.2. Escut EMD Valldoreix  
 1.2.1. Utilització escut EMD 22,50 
 
 
Grup 2 - Certificacions  Euros 
  
2.1. Censos de població d'habitants  
 2.1.1. Documents sobre dades del padró vigent Gratuït 
2.2. Cadastre  
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 2.2.1. Informació sol·licitada per instància sobre dades del cadastre 
per cada finca 6,70 

  
2.3. Altres certificats  
 2.3.1. Dades referides a l'exercici corrent 3,15 
 2.3.2. Dades referides a exercicis anteriors 6,60 
 
 
Grup 3 - Informes (exclosos els de tipus urbanístic)  
  
3.1. Cadastrals  
 3.1.1. Informes cadastrals sense localització de  finca 26,95 
 3.1.2. Informes cadastrals amb localització de finca  32,60 
  
3.2. Tributàries  
 3.2.1 Avançaments de liquidació per escrit     19,00 
  
3.3. D'activitats i altres de tipus tècnic (classificades o no)   37,95 
 
 
Grup 4 - Altres documents  
  
4.1. Validació de poders        10,70 
   
4.2. Compulses de documents  
 4.2.1. De documents d'interès municipal: per incorporar a un expedient de 

tramitació municipal. 
 - si aporta la fotocòpia del document   
 - sense fotocòpia  

 
 

gratuït 
0,40/full 

 4.2.2. De documents d'interès d'altres administracions: 
 - Per full 
 - A partir del segon full, per cada full  

 
2,15 
0,40 

 
Grup 5 - Llicencies i autoritzacions (que no consten en altres ordenances fiscals) 
  
5.1. Per l'exercici d'activitats no subjectes a la Taxa Llicència d'Obertura d'Establiments. 
 5.1.1. Llicència per instal·lació de dipòsit de gas    216,10 
 5.1.2. Llicència per autorització d'aparcaments privats: 

Aparcaments privats en edificis, per plaça    
Aparcaments privats a l'aire lliure     
Taxa mínima aparcament 
Altres     

        
59,65 
47,65 

529,10     
219,30 

  
5.2. Per altres llicències o autoritzacions no contemplats específicament en aquesta o 
altre Ordenança Fiscal     

 
82,00 

   



 
 

 
 

27

5.3. Per activitats ambulants: 
� per dia    
� per setmana    
� per mes     
� per trimestre    

 
7,85 

33,90 
107,95 
275,85 

  
5.4. Per venda de productes pirotècnics o altres qualificats de perillosos o insalubres 
amb caràcter temporal   

723,40 
 

  
5.5. Llicència de col·locació cartells publicitaris a les façanes dels edificis tant en via 
pública com en terrenys privats. (excepte els d'anuncis del local de l'activitat que 
paga per un altre apartat) 

 
 

45,15/m2 
 

5.6. Concessió de targetes per a carrabines i pistoles (accionades per aire o altre gas 
comprimit) 

22,80 
 

 
 
Grup 6 - D'altres serveis d’aquesta EMD 
6.1. Informes d'accident a instància de part expedit per l'àrea de Seguretat 
Ciutadana:  

- per informe      
- per cada fotografia     
-    Altres Informes      
-    Compulsa d’interès per altres Administracions: 

         per full        
   a partir del 2n full,  per cada full   

- Autorització per col·locació o enganxada de cartells  i adhesius a llocs 
expressament  autoritzats , per unitat  

- Autorització per distribuir publicitat a la via pública 
fins a 1000 fulls /dia 
més de 1000 fulls/dia    

 
                         

27,90 
2,95 

18,60 
 

         2,35 
         0,40 

 
         1,70 

 
125,30 
210,90 

6.2. Per consultes i presa de dades registre propietat  10,70 
 
 
Grup 7 - Concursos i oposicions 
  
7.1. Del personal: per cada proposició per prendre part en concursos oposicions per 
places de plantilla: 

- Nivell A   
- Nivell B   
- Nivell C   
- Nivell D   
-    Nivell E   

 
 

22,55 
18,75 
14,95  
7,55  
4,85 

 
Grup 8 - Expedició de documents i tramitació d'expedients urbanístics 
  
8.1. D'actuació urbanística en general  
 8.1.1. Certificacions d'aprofitaments urbanístics    101,20 
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 8.1.2. Certificats d'innecessarietat de parcel·lació: 
1. En sòl urbà consolidat: 

- Parcel·la fins a 2000 m2.,de superfície de la finca original  
- Parcel·la de més de 2000 m2., per m2 de superfície de la finca 
original   

2. En sòl urbà no consolidat: 
- Fins a 2000 m2 de superfície de la finca original 
- De més de 2000 m2  

3. En sòl urbanitzable i no urbanitzable 
- Fins a 2000 m2 de superfície de la finca original 
- De més de 2000 m2 fins a 1 Ha 
- De més d'1 Ha. fins a 5 Ha    
- De més de 5 Ha        

4. En cas que la certificació fixés una cessió superior al 12% de la 
superfície de la finca original, la quota tributària serà la establerta amb 
caràcter general com a mínima de  

 
 

0,75 
0,55 

 
 

226,10 
496,80 

 
226,10 
496,80 

1.130,20 
2.259,85 

 
       

81,00 
 8.1.3. Senyalització de rasants i alineacions: 

3’81 euros/m2 amb un mínim de 
              3’81 euros/m2 amb un màxim de 

 
75,45 

198,90 
 8.1.4. Tramitació expedients de ruïna: per m2   2,75 
 8.1.5. Informe contractació d’aigua  86,05 
 8.1.6. Informes tècnics 

Finca 
Sector o polígon  

 
101,20 
212,40 

 
Grup 9 -  Productes de cartografia amb suport informàtic i  altres serveis. 
  
Cartografia de base en format digital. E 1:500 i 1:1000  
     
Descripció Format  Elements Cartogràfics Unitat distribució Preu P 
1:500 (2D) DGN, DWG Tots els nivells informació hectàrees 42,15 
1:500 (3D) DGN, DWG Tots els nivells informació hectàrees 50,60 
1.1000 (2D) DGN, DWG Tots els nivells informació hectàrees 20,20 
1:1000 (3D) DGN, DWG Tots els nivells informació hectàrees 25,35 
Generació disquet 1,25 
 
 
Cartografia en format paper 
  
Cartografia obtinguda per plotter, en qualsevol escala, de la informació cartogràfica 
digitalitzada: 

 

  
DIN  A0 46,10 
DIN  A1 22,05 
DIN  A2 12,55 
DIN  A3 8,60 
DIN  A4 1,20 
Plànol Guia Ciutat escala 1: 10000 45,05 
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Imatges i fotografies en suport digital: 
Generació CD 
Imatge/unitat  

 
3,25 
0,60 

 
 
Grup 10 – Fotocòpies 
DIN  A3 0,30 
DIN  A4 0,10 
 
 

Ordenança fiscal número 2 
Reguladora de la taxa per llicències i serveis urbanístics 

 
Es proposa modificar tots els preus d’aquesta ordenança amb l’augment del 3,1 per cent corresponent a 
la variació de l’IPC català entre l’agost del 2011 a l’agost del 2012, arrodonint els decimals al 5 i al 0.   
 
Per altre banda, el serveis tècnics d’aquesta EMD proposen suprimir les ordres d’execució de l’article sisè 
apartat 2.2 bis) i de les bonificacions de l’article 8.8 ja que arrel de les modificacions de la Llei 
d’Urbanisme de Catalunya les ordres d’execució no estan subjectes a llicència urbanística.  
També es suprimeixen els següents punts: 

- El punt 3.3 de l’article 6 per col·locació de contenidor a la via pública. 
- El punt 3.13.3 de l’article 6 “Tramitació de llicències d’ocupació que comportin la incoació 

d’expedient sancionador per no tenir llicència prèvia”  
- Article 8.1 ja que el PGM estableix que es d’obligat compliment el manteniment de les 

tanques 
- Article 8.7 
- Article 8.9 ja que s’incorpora en el redactat del punt 8.4 

Es modifiquen els següents punts: 
- La quota del punt 3.9 de l’article 6 per construcció de piscina. 
- El títol del punt 3.10 de l’article 6 i el preu del seu primer paràgraf. 
- El redactat de l’article 6 punts 3.10.1 i del 3.10.2 per tal d’unificar-los ha ja que estan 

sotmeses al mateix tràmit. 
- El redactat de l’article 8.4  
- El redactat de l’article 8.5 
- El redactat de l’article 8.6  

 
Per últim, s’afegeix en el punt 3.10 de l’article 6 s’afegeix una quota mínima de parcel·lació. 
 
L’ordenança queda redactada de la següent manera: 
 
 
Article 6è. Quota Tributària 
 
1. Els drets a satisfer per la concessió de les llicències a què fa referència l'article 2n. d'aquesta 
Ordenança, seran els següents: 
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1. Llicències d'obres majors 
 
1.1. De nova construcció: 

La quota s'obté de multiplicar els m² d'obra per  6,15 €/m2 
Quota mínima   551,95

(A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa precedent no arribi a aquesta quantitat.) 
 
1.2. Reformes i ampliacions. 
(Tarifa a aplicar per cada habitatge o local): 
 - Fins 50 m² de superfície d'ampliació o reforma  331,95

 - Per cada m² de més de superfície ampliada o reformada (€/m²) 4,35
Quota mínima  457,75
(A percebre sempre que els drets fixats en la tarifa aplicable a la superfície de més de 50 m², no arribi 
a la aquesta quantitat.) 
 
2. Llicències d'obres menors: 
2.1. Llicències sense documentació tècnica    99,00
2.2. Llicències amb documentació tècnica    269,60
 
3. Altres 
 
3.1 Tanques de protecció d'obres, 
       per cada ml o fracció     4,50
 
3.2. Col·locació de rètols i cartells, 
       per cada m² o fracció    17,55
3.3 Construcció d'un gual a la vorera, 
      per ml o fracció   27,20
 
3.4 Llicència per reserva d'aparcament, 
      per ml o fracció    12,90
 
3.5 Construcció de quioscos i barraques 
Per una sola vegada i m²., amb un mínim de 10 m²   27,20
 
3.6 Moviment de terres con a conseqüència del buidat o anivellament de solars:  
(variació de cota natural del terreny): 
 - Fins a 500m³    199,90
 - per cada 100 m³ o fracció de més     68,05
 
3.7 Obres de demolició i enderroc d'edificis   329,00
 - En edificis o construccions menors de 40 m²   164,45
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3.8 Per piscina 
 - En habitatge unifamiliar     269,60
 - En habitatge plurifamiliar                           404,40
- Inspecció: s’aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d’obres en la data de la sol·licitud de la 
1a. ocupació que correspongui a l’obra realitzada                           
 
3.9 Per llicència de parcel·lació: 
1. En sòl urbà  
 - els primers 2000 m², per m²   de superfície de la finca original 0,75€/m2
 - per cada m2 de més de 2000 m², per m² de superfície de la finca original 0,50€/m2
 - Quota mínima 675

2. En sòl urbanitzable i/o no urbanitzable: 
 - Fins a 2000 m² de superfície de la finca original    226,15
 - De més de 2000 m²  fins a 1 Ha     519,30
 - De més d'1 Ha. fins a 5 Ha.    1130,25
 - De més de 5 Ha.     2259,85

3. En cas que la certificació fixés una cessió superior al 12% de la superfície de la finca 
original, la quota tributària serà la establerta amb caràcter general com a mínima de 75,45
 
3.10 Tala d'arbres: 
Pel primer arbre    9,50
Pels següents arbres, per cadascú    4,85

En aquest apartat no s'aplicarà la quota mínima establerta amb caràcter general en la present 
Ordenança. 
 
3.11 Règim de comunicació prèvia de la primera ocupació dels edificis i construccions: 

S'aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d'obres en la data d’entrada de presentació de la 
comunicació prèvia. 
 
3.12 Legalització: 

1r. Els drets corresponents a aquelles obres que s'iniciïn sense llicència municipal que les empari, 
s'incrementaran, als efectes de la seva legalització, amb els recàrrecs següents: 
- Recàrrec del 100% quan no s'hagi sol·licitat la llicència d'obres o quan aquestes s'hagin iniciat sense 
la mateixa. En el cas d’edificacions o locals comercials s’aplicarà una quantitat mínima de  1.406,85€ 

- Recàrrec del 50% quan les obres realitzades excedeixin de les emparades per la llicència d'obra, 
calculat sobre la part excedida. 

2n. Per la legalització de la tala d’arbres es valorarà cada arbre talat sense llicència segons el mètode 
de la Norma Granada. 
 
3.13 Canvi de titularitat d'expedient: 
 - En habitatges unifamiliars     47,00
 - En habitatges plurifamiliars      281,90
 - En altres tipus d'edificis    360,60
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3.14 Assabentat d’obres exemptes de permís municipal   54,30
En aquest cas no s’implicarà la quota mínima establerta amb caràcter general en la present Ordenança 
fiscal. 
3.15. Per divisió horitzontal 
- per cada nova unitat creada 257,75
3.16. Inspecció per obres amb expedient de disciplina sense necessitat de llicència 
- per aquelles obres amb expedient de disciplina i que s’ha de comprovar l’obra realitzada però que no 
és necessària l’obtenció de la llicència de 1a ocupació s’aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència 
d’obres en la data de la sol·licitud de la 1a. ocupació que correspongui a l’obra realitzada (sense tenir 
en compte el recàrrec) amb una quota mínima de 154,65 € 
 
4. Tarifa mínima 

En tot cas i sempre que els drets fixats en les precedents tarifes no arribin a la quantitat de 71,75 
euros, es percebrà aquesta darrera amb caràcter de mínima, sempre que la tarifa s'estableixi en forma 
de quota variable. 
 

Article 8. Exempcions i bonificacions  

 
Estan exempts de la taxa, tot i que hauran de proveir-se de l'oportuna llicència, els subjectes que es trobin en alguna 
de les següents supòsits:  
 
1. La tala d’arbres perillosos sempre que es reposi el mateix nombre d’exemplars talats, amb independència de 

l’espècie. 
2. La instal·lació de sistemes d’energia solar, de sistemes per l’estalvi d’aigua i la instal·lació de dipòsits per la 

recollida d’aigües pluvials en habitatges existents quan la sol·licitud sigui únicament per aquest concepte. 
3. La rehabilitació de les cases catalogades i qualsevol actuació a les tanques catalogades. Les ampliacions estaran 

subjectes al pagament de la taxa.  
4. Les obres d’adequació per a minusvàlids d’acord amb el Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la 

llei 20/1991, de 25 de novembre i el CTE-DB-SUA seguretat d’utilització i accessibilitat. 
5. Les obres que sol·licitin les organitzacions sense afany de lucre amb finalitats d’interès social que tinguin especial 

rellevància per a Valldoreix reconeguda per l’Estat o la Generalitat de Catalunya. 
 
 

Ordenança fiscal número 3 
Reguladora de la taxa per a la tramitació de llicències ambientals 

 
Es proposa modificar tots els preus d’aquesta ordenança amb l’augment del 3,1 per cent corresponent a 
la variació de l’IPC català entre l’agost del 2011 a l’agost del 2012, arrodonint els decimals al 5 i al 0.   
 
Per altre banda, des de serveis tècnics d’aquesta EMD es proposa modificar els següents punts de 
l’article 6: 

- Punt 1: S’unifiquen els preus de l’Annex II.a i l’Annex III.b i es baixa el preu per recàrrec de 
300m2 a 150m2. 

- Punt 7: Es modifica el redactat. 
- S’afegeix una nova taxa per “Recàrrec per cada tràmit d’informe a la Generalitat” creant el 

punt 10. 
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L’ordenança queda redactada de la següent manera: 
 
Article 6. Quota tributària  

 

1.- Primera instal·lació. Les tarifes de la taxa s’estructuren d’acord amb la proposta tècnica continguda en la 
Instrucció d’Activitats de l’aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer aprovada per l’Alcaldia de 23 de juny de 
1999, que són les que resulten dels apartats següents: 

1. Activitats industrials subjectes a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció de l’Administració 
Mediambiental 

1. Activitats que s’inclouen en l’annex 3 de les instruccions subjecte al règim de 
comunicació prèvia que s’annexa a la present Ordenança, d’acord amb el Decret 
143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, 
d’aprovació del Reglament de desplegament de la Llei autonòmica 3/1998: 
a) Activitats incloses en l’annex III.a i III.b subjectes a llicència municipal 
 
Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150m2 de superfície construïda o coberta. 
 
b) Establiments compresos en l’annex IIIc subjectes al règim de comunicació prèvia 

            
            Recàrrec per m2 que excedeixi dels 150m2 de superfície construïda o    
            coberta. 

1357,55

 1,05

548,95

0,95

2. Per revisions o controls, periòdics o anticipats a que s’han de sotmetre les activitats i instal·lacions 
d’acord amb l’establer a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, reguladora de la intervenció integral de 
l’administració ambiental, les quotes fixes que s’aplicaran seran les següents: 
 

a) Per les revisions de les activitats sotmeses al permís municipal  (annex 3)  
 
S'aplicarà el 75% de la tarifa vigent de la llicència d’activitats en la data de sol·licitud de la inspecció  

b) Per als controls de les activitats sotmeses al permís municipal (annex 3) 
 

S'aplicarà el 50% de la tarifa vigent de la llicència d’activitats en la data de sol·licitud de la inspecció. 
Els espais que no estiguin coberts ni construïts dins el recinte de l’establiment o aquells que estant fora 
siguin normativament necessaris per l’accés a l’establiment, s’aplicarà el 50% de la tarifa dels apartats 
anteriors. 
 
3. Per les instal·lacions i activitats temporals per cada dos mesos de funcionament  
S’aplicarà la quota fixa de 175,30.-euros (per exemple: instal·lació de grues-torres). 
 
4.Ampliacions d’activitats: en el supòsit d’ampliació d’activitat, es tributarà per 50% de la tarifa de la 
primera instal·lació. 
 
5.Canvis de titular, cessió o traspàs del negoci en els termes que s’estableix l’article 2n. d’aquesta 
ordenança tributaran el 25% de la taxa corresponent a l’activitat. 
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6. En cas d’obertura de locals comercials o industrials per temporada de menys de 6 mesos de durada, es 
tributarà pel 75% de la tarifa aplicable. 
 
7. Per cada visita d’inspecció derivada de l’obertura de les activitats de l’annex III, meritaran una taxa del 
15% d’aquella que correspongui per primera instal·lació de l’activitat 
 
8. En els casos que hi hagi una variació de l’activitat en el local de la primera instal·lació es tributarà per 
un 80% de la taxa de l’activitat que els correspongui segons les tarifes de l’apartat 1r. d’aquest article.  
 
9. Certificat de compatibilitat del projecte de l’activitat amb el planejament urbanístic, 
contemplat art. 27.1c) de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de 
l'Administració ambiental  
                                                                                          

146,15

10. Per variació de la llicència per a la instal·lació de terrasses de bar en espais oberts de titularitat privada no 
legalitzades a la llicència d’obertura: 25 % de la taxa de llicència d’obertura 
 
11. Recàrrec per cada tràmit d’informe a la Generalitat  425,30 € 
  
 
 
 

Ordenança fiscal número 5 
Reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial de la via pública i 

terrenys d’ús públic 
 
Es proposa modificar tots els preus d’aquesta ordenança amb l’augment del 3,1 per cent corresponent a 
la variació de l’IPC català entre l’agost del 2011 a l’agost del 2012, arrodonint els decimals al 5 i al 0.  
 
Aquest augment no s’ha aplicat als preus de l’article 7 Grup II secció 5a “Atraccions de fira” ja que els 
preus que actualment regula aquesta Ordenança ja són significativament més alts que els establerts per 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
Tampoc s’han aplicat a de l’article 7 Grup I secció 1a, la qual s’augmenta per sobre de l’IPC ja que 
aquest preu no s’actualitzava des del 2009 (passa de 15€ a 90€). 
 
Per altre banda, els serveis tècnics d’aquesta EMD proposen modificar el redactat de l’article 7, Grup II, 
Secció 9 establint una exempció genèrica al pagament de la taxa pel tall de carrer a les associacions 
inscrites al registre d’entitats d’aquesta EMD.  
 
Per últim, es modifica el redactat de l’article 7 grup II secció 9a i el de l’article 7 grup III secció 1a punt 
1. 
 
L’ordenança queda redactada de la següent manera: 
 
Article 7. Quota tributària  
 
La quota tributària es determinarà segons els casos, en una quantitat resultant d’aplicar una tarifa o en altres 
d’una quantitat fixa assenyalada a l’efecte. 
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Aquesta determinació es fa segons el grup de classificació que fa referència l’article 2n. d’aquesta Ordenança. 
 

GRUP I.- Per la remoció de la calçada i vorera de la via pública i en terrenys d’ús públic: 
Secció 1ª. Obertura de rases: 
 - En carrer pavimentat, per ml.  3,20 
 - En carrer sense pavimentar, per ml. 2,35 
 - En voreres, per ml 3,00 

En tot cas, sempre que els drets fixats segons aquestes tarifes no arribin a 90,00 euros es percebrà 
aquesta quantitat amb caràcter mínim. 
Quan a conseqüència de les obres s’ampliï la infraestructura existent, les quotes anteriors es reduiran entre 
el 50 i el 75 per 100, segons les característiques de les obres. 
 
Secció 2ª. Dipòsit de garantia de l'aprofitament anterior: 

Tots els que sol·licitin llicència per a aquests aprofitaments especials estaran obligats a dipositar a la Caixa 
Municipal una quantitat que garanteixi el restabliment de la via pública, una vegada acabada l'obra, a la 
situació d'abans.  
Aquesta quantitat serà:  
 - Carrer pavimentat, per ml. (empedrat o asfaltat) 139,15 
 - Carrer sense pavimentar, per ml. 68,75 
 - Arbres, per ml. (per 10 cm. perímetre) 116,05 
 - Voreres, per ml. 116,05 
Aquest dipòsit, que pot ser en metàl·lic o aval, es farà en el moment de liquidar aquesta taxa i la seva 
devolució s'efectuarà una vegada acabada l'obra, a sol·licitud de l’interessat i amb l'informe favorable dels 
Serveis Tècnics. 
 

GRUP II.- Per l’ocupació de la via pública i terrenys d’ús públic amb parades, quioscos, taules 
de cafè i altres similars 
 
Secció 1ª: Terrasses i altres  
Terrasses de bar, taules i cadires: Per cada m2/mes 2,25 
Per instal·lacions fixes permanents adossades a terra, per m² /any 34,20 
Ambdues taxes són acumulatives, no excloents. Els m2 s’arrodoniran per excés. 
 
Els aprofitaments poden ser anuals, quan s’autoritzin per a tot l’any natural, i temporals, quan el període 
comprengui una part de l’any natural. Tots els aprofitaments realitzats sense autorització administratives 
es consideren anuals 
 
Secció 2ª: Quioscos.  
1. Quioscos i similars d’instal·lació anual: per m2 i any 34,20 
Quan per a l’autorització de la utilització privativa s’utilitzin procediment de licitació pública, 
l’import de la taxa vindrà determinat pel valor econòmic de la proposició sobre la que recaigui 
la concessió, autorització o adjudicació. 
En qualsevol cas, també comptarà la superfície annexa ocupada per l’exposició de 
productes.  
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Secció 3ª: Comerços  
Ocupació de la via pública per exposició de mercaderies de comerços   m2 i any 22,80 
 
Secció 4ª: Espectacles ambulants  

Fins a 50 m2 per dia 183,80 
Més de 50 m2 per dia 245,05 
 
Secció 5ª: Atraccions de fira:  

Fins 30 m2 per m2/dia  1,70 
De 30,01 a 60 m2 per m2/dia  1,45 
Més de 60,01 m2 per m2/dia  1,15 
Mínim dia   11,50 
 
Secció 6ª:  
1.- Ocupació via pública, parcs i jardins per rodatge de espots publicitaris, vídeos i 
pel·lícules:  
 - Per dia i/o fracció i emplaçament  829,25 
2.- Reserva d’espai, a la via pública, pels vehicles destinats al rodatge al interior  de  
finques  particulars 627,45 
3.- Idem per seccions fotogràfiques carrer, parcs, jardins o locals municipals amb caràcter 
professional o publicitari:  
 - Per dia i/o fracció  382,35 
4.-Col·locació de banderoles  
al mobiliari urbà, per unitat i mes 12,25 
 
Secció 7ª:  Parades amb ocasió de festes tradicionals  
La instal·lació de parades amb ocasió de festes tradicionals (Sant Jordi) no estarà subjecta a la taxa quan 
l’aprofitament de la via pública mitjançant parades sigui exercida per persones físiques residents en el 
municipi o entitats sense ànim de lucre. En qualsevol altre supòsit resultarà d’aplicació la tarifa de la secció 
8ª. 

Secció 8ª: Parades en espais públics en ocasions no regulades específicament en cap altre apartat de la 
present ordenança: 
Per m2 i dia                                 1,95 
 
Secció 9º: Les associacions de Valldoreix que vulguin tallar el carrer per organitzar, dinars o sopars de 
germanor hauran de pagar taxa de gestió administrativa de 10,30€/hora amb un mínim de 36,10€. 
Quedaran exemptes del pagament d’aquesta taxa les associacions de Valldoreix que estiguin inscrites al 
registre d’entitats de l’EMD. 
 
Secció 10ª: El tall de carrer per organitzar una festa particular estarà subjecte a taxa de 20,60€/hora amb 
un mínim de 36,10€. Quedaran exemptes del pagament d’aquesta les persones físiques o jurídiques quan 
vulgui tallar el carrer per organitzar revetlles, entent com a tal la revetlla de Sant Pere i la de de Sant Joan. 
 
 
GRUP III - Per l’ocupació temporal i provisional de la via pública i terrenys d’ús públic amb 
mercaderies, tanques, bastides i altres similars (excepte l’ocupació per reparació /o pintat de façanes)  
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Secció 1ª. Ocupació parcial de la via pública amb materials,  maquinària de construcció, i 
per mudances. Euros
1 - En obres no vinculades a expedients d'obra major o menor (m²/dia o fracció): 7,30
2 - En obres vinculades a expedients d'obra major o menor:  
 - Zones de qualificació urbanística clau 12, 13b i 18 (m²/dia o fracció) 4,25
 - Zones de qualificació urbanística clau 20 a 9 i les de volumetria específica, terciari i 
industrial (m² o fracció) 2,95
- Zones de qualificació clau 20a10, 20a11 i resta (m² o fracció)   1,75
3 - Ocupació de voreres o calçada per contenidors: per cada contenidor 

ZONA DE CLAU URBANÍSTICA Per dia Per setmana Per mes
12,13b i 18 4,25 25,30 84,35
20-9 amb volumetria específica, terciari i industrial 3,60 16,10 71,65
20ª10/20ª11 i resta 2,95 12,65 50,55

S’estableix una quota mínima de 35 € per a la col·locació de contenidors a la via pública   

Secció 2ª: Per tall de carrer 
- Per hora o fracció 36,70
 
Secció 3a: Parades de venda dels mercat no sedentari de Valldoreix  
1.  Parades generals, per metre lineal, 3,25€/setmana, a abonar per avançat. A raó que el pagament es 
faci anual, semestral o trimestral es farà un descompte del 5% per pagaments anuals i un recàrrec del 5% 
per pagaments trimestrals. 
- Per la reserva d’espai, anual 165,55 €/m lineal 
- Per la reserva d’espai, semestral 87,10 €/m lineal 
- Per la reserva d’espai, trimestral 45,70 €/m lineal 
2. Parades especials de productes de pagès, d’artesans, de vell i assimilables, per metre lineal, 2,60 
euros/setmana, que s’hauran d’abonar per avançat de períodes trimestrals, semestrals o anuals segons la 
periodicitat convinguda. 
 
3. Placa identificativa de la llicència del mercat no Sedentari de Valldoreix 10,20 euros. 
 
Desperfectes: d’acord amb el que preveu l’article 24.5 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, quan per causes dels aprofitaments 
regulats en aquest grup III es produïssin desperfectes en el paviment, voreres o altres instal·lacions de la 
via pública, els titulars dels aprofitaments hauran de procedir al reintegrament total de les despeses de 
reconstrucció i reparació d’aquests desperfectes i reparar els danys causats, que seran en qualsevol cas, 
independents dels drets liquidats pels aprofitaments realitzats. 
 
Secció 4ta. Parades de venda del mercat de segona mà i de l’intercanvi 
Per parada amb una dimensió màxima de 2,5 per 1,5 metre:       10,30 euros 
 
Secció 5a: Aquesta taxa és acumulativa i no excloent amb les anteriors. S’estableix un recàrrec del 100% 
quan s’hagi ocupat la via pública sense l’autorització corresponent. 
 
 
GRUP IV - Per entrada de vehicles a habitatges, locals o edificis mitjançant gual. 
 
Fins a 3 metres lineals 31,15
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De 3,01 a 6 mts., per cada ml. o frac. a partir dels 3 mts 12,35
De 6,01 a 12 mts., per cada ml. o frac. a partir dels 3 mts 13,55
Més de 12 metres per cada ml. o frac. a partir dels 3 mts 14,90
 
 

Ordenança fiscal número 7 
Reguladora de la taxa per la utilització privativa d’espais culturals de l’EMD de Valldoreix 

 
Es proposa modificar tots els preus d’aquesta ordenança amb l’augment del 3,1 per cent corresponent a 
la variació de l’IPC català entre l’agost del 2011 a l’agost del 2012, arrodonint els decimals al 5 i al 0.   
 
L’ordenança queda redactada de la següent manera: 
 
Article 5 Bases i tarifes 
 
Es determinen les següents tarifes, pels diferents serveis establerts: 
 
Secció  1a : Sala Casal de Cultura                                                                                            Euros 
a. Utilització per a actes públics culturals sense rendiment lucratiu 
- Preu per un jorn (12h)  142,80
- Preu per mig jorn (6h)  71,40
- Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada 14,95
 
b. Utilització per a actes públics culturals amb rendiment lucratiu directe o indirecte: 
Preu per un jorn (12h)   252,15
Preu per mig jorn (6h) 126,05
Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada – 26,30
 
c. Utilització per a actes privats amb o sense rendiment lucratiu directe o indirecte : 

Preu per un jorn (12h) 545,40
Preu per mig jorn (6h) 272,70
Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada  56,80/h
 
Secció 2a : Utilització privativa de bens mobles propietat de l'EMD: 
Utilització dels següents  bens mobles: 
- Cadires (per unitat i dia) 0,80
- Tanca (per unitat i dia) 4,50
- Taula (per a unitat i dia) 5,90
- Entarimat (per a unitat i dia) 13,50
- Tendal (per unitat i dia) 27,85
Els beneficiaris de la utilització d'aquest material hauran de fer un dipòsit previ com a garantia del bon ús 
d'aquests béns, que es retornarà quan es tornin aquests. Els imports d'aquests dipòsits seran els 
següents: 
- Cadires (per unitat i dia) 2,25
- Tanca (per unitat i dia) 4,45
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- Taula (per a unitat i dia) 4,45
- Entarimat (per a unitat i dia) 2,25
-Tendal (per unitat i dia) 3,35
Els béns que al retornar-los es trobin deteriorats s’exigirà al pagament del preu de cost del bé 
retornat en mal estat. 
 
Secció 3ª:  Nau de Cultura: 
a) Utilització per a actes públics culturals sense rendiment lucratiu: 
- Preu per un jorn (12h)  162,55
- Preu per mig jorn (6h)  81,30
- Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada  13,85/h
b) Utilització per a actes públics culturals amb rendiment lucratiu directe o indirecte: 

Preu per mig jorn (12h)    371,70
Preu per mig jorn (6h)  185,85
Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada  31,95/h
c) Utilització per a actes privats amb o sense rendiment lucratiu directe o indirecte: 

Preu per un jorn (12h)    682,00
Preu per mig jorn (6h)  341,00
Preu / hora per activitats de duració inferior a mitja jornada    71,05/h
 
En l'aplicació de la tarifa es tindran en compte les regles següents: 
 
a. Les quotes s'incrementaran un 100% si els serveis s’efectuen a partir de les dotze de la nit i en cap de 

setmana. 
 
b. El temps de prestació efectiva dels serveis es computarà prenent com a moment inicial el de la sortida dels 

efectius dels seus aquarteraments respectius i com a final el de la seva entrada després d'haver acabat el 
servei. 

 
c. Els beneficiaris de la utilització tan de la Nau de Cultura com de la Sala de Cultura hauran de fer un dipòsit 

previ com a garantia del bon ús d'aquests béns, que es retornarà quan es tornin aquests. Els imports d'aquests 
dipòsits seran els següents :  

Sala del Casal de Cultura – 573,45€ 
Nau de Cultura i banys auxiliars (homes, dones i persones amb mobilitat reduïda) – 653,10€ 

 Si les dependències que se cedeixen en ús i els béns que inclouen es troben deteriorats s’exigirà el pagament del 
preu de cost del bé retornat en mal estat. 

d. Els beneficiaris de la utilització tan de la Nau de Cultura com de la Sala de Cultura hauran de fer un dipòsit de 
161,40 euros com a garantia de deixar-ho en condicions òptimes de neteja, i que es retornarà un cop 
comprovades les dependències. 

e. Els beneficiaris de la utilització tan de la Nau de Cultura com de la Sala de Cultura hauran de fer-se càrrec de 
les despeses ocasionades per la persona responsable de les dependències i designada per l'EMD per un 
import de 39,30  euros/hora. (i un mínim de dues hores) 

 
 

Ordenança fiscal número 8 
Reguladora de la taxa per instal·lacions i activitats publicitàries en domini públic i 

instal·lacions municipals 
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Es proposa modificar tots els preus d’aquesta ordenança amb l’augment del 3,1 per cent corresponent a 
la variació de l’IPC català entre l’agost del 2011 a l’agost del 2012, arrodonint els decimals al 5 i al 0.   
 
L’ordenança queda redactada de la següent manera: 

Article 22. Tarifes  
La liquidació del deute tributari es practicarà segons la determinació expressada a l'article 23 i d'acord amb les 
següents tarifes: 
 
Taxes per instal·lació de rètols en domini públic d'aquesta EMD de Valldoreix. 
Per unitats en la instal·lació de cartells (més fiança o aval en concepte de reposició 
d'elements d'urbanització conforme a l'article 12). 

128,95€ 

Manteniment anual de rètol 86,00€/any. 
 
Taxes per publicitat en instal·lacions municipals d'aquesta EMD de Valldoreix. 
La instal·lació de cartells de publicitat en qualsevol de les diferents instal·lacions municipals d'aquesta EMD de 
Valldoreix, i concretament en els plafons publicitaris de 2,40 m2 instal·lats a l'efecte, es regularà tanmateix, per la 
normativa d'aquesta Ordenança, i de conformitat amb les següents quotes de preus públics: 
 
Per unitat/plafó publicitari o fracció: 36,85€/m-frac 
Per unitat/plafó publicitari o fracció per utilització exclusiva durant esdeveniment o 
torneig esportiu 

 
120,00€/activ 

Per cada mòdul de 100x50cm. a la pista de gel 720,35€/mes 
Inserció publicitat en plafons de marquesines de línies d'autobús urbà: 
  - Publicitat per 1 any   
  - Publicitat per 6 mesos      

 
1540,10€ 
846,40€ 

 
 

Ordenança fiscal número 10 
General reguladora dels Preus Públics 

 
Es proposa modificar tots els preus d’aquesta ordenança amb l’augment del 3,1 per cent corresponent a 
la variació de l’IPC català entre l’agost del 2011 a l’agost del 2012, arrodonint els decimals al 5 i al 0. 
 
Per altre banda, l’Àrea de cultura d’aquesta EMD proposa afegir una exempció pels menor de 2 anys que 
assisteixen als espectacles de la programació estable de cultura d’aquesta EMD.    
 
L’ordenança queda redactada de la següent manera: 
 
 
Annex 1. Preus llibres 
Valldoreix la Voluntat d'un poble 15,45 
25è Aniversari del Premi literari de Valldoreix 15,45 
Arbres de Valldoreix 6,20 
CD Arbres de Valldoreix 2,05 
Es bonificarà als llibreters i altres establiments comercials que estiguin interessats en la venta dels 
llibres amb un 30% per cada llibre venut. 
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ANNEX 2. BANDERES 
Bandera Valldoreix 70 x 100 rilfix 21,15 
Postals 0,30 
Es bonificarà als llibreters i altres establiments comercials que estiguin interessats 
en la venda dels anteriors articles amb un 30% per cada article venut. 

 

     
ANNEX 3. PREUS PÚBLICS PER IMPRESIONS A LA BIBLIOTECA VALL D’OR DE 
VALLDOREIX 
Impressions en blanc i negre 0,10 
Impressions en colors 0,35 
Reposició per pèrdua del carnet de biblioteca 1,05 
Reposició per pèrdua d’un llibre: en cas de pèrdua d’un llibre aquest s’haurà de reposar o,   
alternativament, fer el pagament pel valor que tingui en el mercat 

 
ANNEX 4. PREUS PÚBLICS APLICABLES A LA PROGRAMACIÓ ESTABLE DE CULTURA 
Espectacles familiars (espectacles de diversos tipus dirigits a famílies): 2,05€ 
Espectacles de caixet fins a 6.000€: 5,15€ 
Espectacles de caixet de 6.001€ en endavant: 10,30€ 
S’aplicarà un 50% de descompte als joves de fins a 25 anys inclosos. 
Els menos de 2 anys no paguen entrada. 
Els espectacles que es realitzin al carrer podran ser gratuïts. 
 

Ordenança fiscal número 12 
Reguladora del Preu Públic per a la prestació del servei de tallers d’activitats educatives al 

Casal de cultura de Valldoreix 
 
Es proposa modificar tots els preus d’aquesta ordenança amb l’augment del 3,1 per cent corresponent a 
la variació de l’IPC català entre l’agost del 2011 a l’agost del 2012, arrodonint els decimals al 5 i al 0.   
 
Per altre banda, l’Àrea de cultura d’aquesta EMD proposa modificar el calendari dels tallers passant de 
gener-octubre a gener–juliol i modificar el redactat de les reduccions i bonificacions per tal que les 
famílies monoparentals hagin d’acreditar aquesta situació presentant el llibre de família per poder 
percebre la bonificació. 
 
L’ordenança queda redactada de la següent manera: 
 
Bases i tarifes  
 
Article 5. Es determinen les següents tarifes, pels diferents tallers establerts : 
 

Categoria Gener - Juliol 
2013 

Condicions 

A 27,65 €/mes 1 h/stm. – sense material bàsic 

B 28,75 €/mes 1 h/stm. - amb material bàsic 

C 31,70 €/mes 1,30 h/stm. - sense material bàsic 

D 34,65 €/mes 1,30 h/stm. – amb material bàsic 
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E 40,20 €/mes 2 h/stm. – sense material bàsic 

F 47,55 €/mes 2 h/stm. - amb material bàsic 

G 44,65 €/mes 2,30 h/stm. - sense material bàsic 

H 54,95 €/mes 2,30 h/stm. - amb material bàsic 

I 49,35 €/mes 3 h/stm. – sense material bàsic 

J 59,80 €/mes 3 h/stm. - amb material bàsic 

K 69,50 €/mes 4 h/stm. – sense material bàsic 

L 78,85 €/mes 4 h/stm. - amb material bàsic 

M 20,60 €/mes Taller d’idiomes (3 hores mensuals – sense material bàsic) 

N 17,30 €/mes 
Especial – Taller Sardanes (1h/stm –amb material bàsic) 
Ajut per la promoció de la cultura catalana 

O 47,55 €/mes Especial – Taller de dibuix de model al natural 
(1,30 hores setmanal – amb material bàsic) 

P 32,40 €/mes Especial - Taller de Graffitis 
(3 h/stm. – amb material bàsic) 

Q 123,70 €/mes Especial monogràfic- Taller de Joieria Tèxtil 
(10 sessions) 

 
Article 8. Reduccions i bonificacions 
 

1. L’Entitat Municipal Descentralitzada podrà concedir reduccions de la quota a aquells que per les seves 
condicions familiars, consideri que són mereixedors d'això, sempre que s’acrediti amb informe emès pels 
Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat, tal circumstància. 

 
2. S’estableix una bonificació del 10% en la quota de tots aquells alumnes que siguin membres de famílies 

nombroses, o monoparentals amb l’acreditació de la Generalitat. Per aplicar la bonificació caldrà que el 
sol·licitant aporti fotocòpia del carnet que acrediti l’estat de la familia al moment de fer la inscripció. Cas 
d’aportar-se fotocòpia del títol en un moment posterior a la inscripció, la bonificació s’aplicarà a partir 
d’aquest moment, sense efectes retroactius. 

 
3. S’estableix una bonificació del 50 per cent de la quota de tots aquells alumnes que siguin jubilats/ o 

pensionistes, o aturats. Per aplicar la bonificació caldrà que el sol·licitant acrediti la seva condició en el 
moment de fer la inscripció.  Cas d’acreditar-se posteriorment a la inscripció, la bonificació s’aplicarà a 
partir d’aquest moment, sense efectes retroactius. 

 
Disposició final 
 
La present Ordenança fiscal deroga l'anterior de mateix nomenclàtor i entrarà en vigor a partir del mes de setembre 
de 2013. 
 

Ordenança fiscal número 14 
Reguladora del Preu Públic per a la prestació del servei públic de les Activitats de Lleure 

Infantil i Juvenil del Casal de Cultura 
 
Es proposa modificar tots els preus d’aquesta ordenança amb l’augment del 3,1 per cent 
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corresponent a la variació de l’IPC català entre l’agost del 2011 a l’agost del 2012, arrodonint els 
decimals al 5 i al 0.   
 
Article 4. Quantia 
 

1. La quantia del preu públic regulat en aquesta Ordenança serà la fixada en la Tarifa continguda en l’apartat 
següent, per cada un dels diferents serveis o activitats. 

2. Es determinen les següents tarifes, per les diferents activitats de lleure d'estiu i casals de Nadal: 
 
Esplais de Nadal 2011-2012 (de 3 anys -complerts abans del 31 de maig de l'any en curs- a 12 anys) 
 

 Matí 
(de 9 a 14h) 

Matí + Dinar 
(de 9 a 15h) 

Tot el dia  
(de 9 a 17h) 

NADAL I (del 27, 28, 29 i 30 de desembre 2011) 51,55 € 88,65 € 96,90 € 

NADAL II (del 2, 3, 4 i 5  de gener 2011) 51,55 € 88,65 € 96,90 € 

 
 
 
SEGON.- DECLARAR la continuïtat de la vigència pel 2013 d’aquelles que no es modifiquen o 
deroguen pel present acord i segons el nou índex de l’apartat anterior.   
 
TERCER.- EXPOSAR AL PÚBLIC els acords precedents durant trenta dies, comptats a partir 
de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província. En aquest termini 
els interessats podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions i/o al·legacions que 
considerin oportunes. Transcorregut el període indicat, sense haver-se'n formulat cap, els 
acords provisionals adoptats restaran aprovats definitivament sense necessitat d’adopció de nou 
acord. 
 
QUART.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text de les Ordenances Fiscals aprovades, 
les quals entraran en vigor, en tot cas, a partir del dia 1 de gener del 2013 regint mentre no 
s’acordi la seva modificació o derogació. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i 
manifesta que citarà les ordenances fiscals que es modifiquen, i que són les següents: 
 

• Ordenança fiscal número 1, reguladora de la taxa per expedició de documents 
administratius. 

• Ordenança fiscal número 2, reguladora de la taxa per llicències i serveis urbanístics. 
• Ordenança fiscal número 3, reguladora de la taxa per a la tramitació de llicències 

ambientals. 
• Ordenança fiscal número 5, reguladora de la taxa per a la utilització privativa o 

l’aprofitament especial de la via pública i terrenys d’ús públic. 
• Ordenança fiscal número 7, reguladora de la taxa per la utilització privativa d’espais 

culturals de l’EMD de Valldoreix. 
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• Ordenança fiscal número 1, reguladora de la taxa per instal·lacions i activitats 
publicitàires en domini públic i instal·lacions municipals. 

• Ordenança fiscal número 10, general reguladora dels Preus Públics.  
• Ordenança fiscal número 12, reguladora del preu públic per ala prestació del servei de 

tallers d’activitats educatives al Casal de Cultura de Valldoreix. 
• Ordenança fiscal número 14, reguladora del preu públic per a la prestació del servei 

públic de les activitats de lleure infantil i juvenil del Casal de Cultura. 
 
Manifesta que el que s’ha fet amb totes aquestes taxes és modificar els preus amb un augment 
del 3,1%, que és la variació de l’IPC Català interanual entre l’agost de 2011 i l’agost de 2012, 
sempre arrodonint els decimals a 5 i a 0.  
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i 
manifesta que a l’Ordenança Fiscal número 1, a l’article 7è. Tarifa, en el grup 1, on diu censos 
de vehicles, en l’apartat 1.1.2, diu concessió de numeració de carrer, que no té res a veure amb 
les plaques dels vehicles. 
 
Pren la paraula la Secretària-interventora i manifesta que ho revisarà i es corregirà el text. Que 
el preu és el correcte i potser és un error que s’arrossega des de fa anys. 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que volia anunciar el sentit 
del seu vot que serà l’abstenció perquè en d’altres ocasions els hem demanat que hauríem de 
començar a aplicar algun criteri de tarifació social que no tenim contemplat, que ja ho vam 
parlar i demanar quan es va parlar del gruix de les ordenances d’aquest any, i esperem poder-
ho fer quan treballem les ordenances del proper any.  
 
VOTACIÓ.- 1 abstenció del membre del grup CPCV. 8 vots a favor: 7 dels membres de CiU-
Actuem i 1 del membre del grup PP.  
 
9.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD DE VALLDOREIX NÚM 
548/2012 DE DATA 20 DE SETEMBRE DE 2012, DE SOL·LICITUD A LA XARXA DE 
GOVERNS LOCALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, D’AJUT ECONÒMIC DE 
400.000 EUROS AMB DESTÍ A L’APORTACIÓ QUE HA DE FER L’EMD AL 
SOTERRAMENT DE LES LÍNIES D’ALTA TENSIÓ. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT  i exposa que en sessió plenària ordinària de 19 de juliol de 2012 
la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix va aprovar l’adhesió de l’EMD al protocol general de la 
Xarxa de Governs Locals de la Diputació de Barcelona. 

 

Atès que la “Xarxa de governs Locals 2012-2015” és l’instrument preferent per a l’exercici de les 
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i el Protocol general té 
com a finalitat establir el marc general i la metodologia d’implementació de les 
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actuacions i dels recursos compresos en el Pla de referència. 

 

Atès que en el marc d’aquesta Xarxa, la Diputació de Barcelona posa a disposició dels ens locals 
recursos econòmics per a la realització de projectes considerats com a prioritaris per aquests 
ens, entre els que es troben les Meses de Concertació 2012-2015. 

 

Atès que aquesta EMD considera com a projecte prioritari el Soterrament de les línies d’Alta 
Tensió de Valldoreix i que, d’acord amb les bases de les Meses de Concertació 2012-2015 
aquest projecte es susceptible de rebre ajuts econòmics per part de la Diputació de Barcelona. 

 

RESOLC: 

 

PRIMER.- SOL·LICITAR en el programa de xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la 
Diputació de Barcelona, un ajut econòmic de 400.000,00 euros per l’exercici 2013, amb destí a 
l’aportació de l’EMD de Valldoreix a l’empresa Endesa pel soterrament de les línies d’alta tensió 
de Valldoreix, com a prioritat 1. 

 

SEGON.- DONAR COMPTE d’aquest decret en la següent sessió plenària. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i 
manifesta que encara que és una dació de compte d’un decret, i encara que en l’apartat de 
precs i preguntes li presentaré alguna pregunta respecte d’aquest tema, però si que li 
demanaria que ho expliqués perquè entenc que aquest és l’últim crèdit que demanem per 
completar el total de la quantitat necessària per l’aportació que fem per les torres d’alta tensió. 
Entenc que el primer crèdit del Banc de Sabadell, de 900.000 €, més un que ja vam demanar a 
la Diputació de Barcelona, més aquest, i pregunta si això faria la globalitat de tot el que s’ha de 
fer o en tot cas que expliqui la variació d’aquestes aportacions. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que no té les dades econòmiques al davant i que en principi 
l’obra que assumia l’EMD de Valldoreix per la retirada de les torres d’alta tensió, ascendia a 
1.936.000€, i a l’hora de licitar l’obra hi va haver una baixa que reduïa el pressupost en un 
30%, és a dir 1.300.000€ i escaig. Com que es va acordar assumir tant l’EMD com Sant Cugat 
la despesa que anava a càrrec de la Generalitat de Catalunya i que ara no pot assumir, el que 
fem és que proporcionalment en un 50%, l’assumeix l’EMD de Valldoreix i l’altre 50% l’assumeix 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Del 1.936.000€ inicials passem a 2.068.000€. 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que a mi m’agradaria aclarir i 
aquest és un altra punt, i ho dic perquè vostè ho ha anunciat en els precs i preguntes del 
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públic, crec que com que el tema de la trama urbana és una bona notícia i ens hem de felicitar 
que efectivament hagi arribat a bon port el desballastament de les torres d’alta tensió, però 
crec que s’ha d’aclarir també com ha evolucionat la negociació i quin és el cost que per 
nosaltres té. Com vostè molt bé deia, en la 19a Acta on es feia el repartiment i es feia la 
rebaixa, nosaltres passàvem d’1.943.221,47€ a 1.392.819,90€, és a dir si ara hem de pagar 
2.068.000€, “a grosso modo” estem parlant de gairebé 700.000€ més, que hem de 
desembutxacar, que haurem de finançar durant 3 anys i dels que encara no tenim cap acord 
signat per la Generalitat per saber com ens ho tornaran. El que vull posar en valor és que si es 
fa aquesta obra, és perquè es farà gràcies a la consignació que es va aconseguir al final de 
l’any 2010, que era el moment en què tant l’EMD com l’Ajuntament de Sant Cugat, van fer la 
consignació per ara poder fer front a aquestes obres, més uns 900.000€ que a banda va afegir 
l’Ajuntament de Sant Cugat. Les torres cauran i ens hem de felicitar tots que caiguin i no hi ha 
cap discussió al respecte, però jo diria que s’ha de manifestar i posar damunt la taula que hi ha 
un incompliment greu per part de la Generalitat d’un acord pres al final del 2010, i que això 
comportarà tant a l’EMD de Valldoreix com a l’Ajuntament de Sant Cugat, que durant els 
propers tres anys perdrem una capacitat d’inversió dels imports que ens toca pagar; a banda de 
no tenir signat cap document, és a dir cap garantia de saber si aquests diners els podem 
recuperar. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que el document no està signat i menys ara ja que la 
situació actual del govern de la Generalitat no pot fer-ho. Tenim un compromís i aquest 
compromís s’assolirà i esperem recuperar aquests diners, i tenir clar que si aquesta obra es fa 
és perquè era evident que si no ho fèiem així, doncs les torres es quedaven on estaven, i això 
ho sap vostè. Hem prioritzat i sabem que el màxim interès per Valldoreix és eliminar aquestes 
torres d’alta tensió, i si no ho fèiem així i no adoptàvem aquesta posició, i com vostè molt bé ha 
dit, amb el recolzament de l’Ajuntament de Sant Cugat, em sembla que ha quedat palès que 
l’interès és mutu, tant de Sant Cugat com de Valldoreix. I hem optat per aquesta solució perquè 
no en teníem cap més. I amb això estem d’acord, no? 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que en això estem 
absolutament d’acord, però que volia posar de manifest el que he dit. Si cauen les torres, és 
perquè es va fer la feina fa tres anys, i no li nego la feina que han fet durant tot aquest any. 
Però que la disponibilitat pressupostària, és a dir que fins i tot la possibilitat de fer el que vostès 
fan ara, estava garantida des del 2010, perquè sinó no es fa. I no es fa perquè la Generaliltat 
no fa l’aportació, per tant no s’hauria pogut fer des del punt de vista econòmic. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que hi ha hagut bastants entrebancs que també 
haguessin pogut deixar l’obra sense fer, i no necessàriament havent-se remès en això que vostè 
ha comentat. Amb altres coses també hagués pogut anar-se el projecte enlaire. 
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10.- CONVENI PER A LA GESTIÓ DE LES FINQUES DE CAN MONMANY ENTRE 
L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS I L’ENTITAT MUNICIPAL 
DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que el punt número 10 ha estat retirat de l’Ordre del 
Dia. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRAS i  manifesta que el retirem perquè ahir es 
va parlar amb l’Ajuntament de Sant Cugat per modificar el text que s’havia d’aprovar avui, i no 
hem volgut fer-ho sense abans parlar-ho i comunicar-ho a vostès. Nosaltres dijous passat en la 
junta de portaveus van poder veure quin era el text del conveni, i ens ha semblat que si s’han 
d’introduir canvis, ho hem de parlar amb vosaltres abans d’aprovar-ho pel ple. És per aquest 
motiu que es retira el punt de l’Ordre del dia. 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que nosaltres hem presentat 
en dues ocasions una moció demanant la formació de dues comissions, han retirat el punt i 
examinat el punt, puc dir que nosaltres haguéssim votat contràriament per la composició 
tècnica en la que per exemple, no hi ha polítics de l’oposició. Nosaltres entenem que el 
Monmany és l’equipament públic més important que té tant l’ajuntament de Sant Cugat com 
l’EMD de Valldoreix, i això tant en la decisió de quin serà l’ens gestor com en la decisió dels 
usos, és un tema gros i de consens. Hauria de ser de consens i no hauria d’estar a l’albur de la 
temporalitat del govern de torn o de la correlació de forces polítiques de torn perquè és un 
equipament que és de tota la ciutadania. Hauria de fer-se un procés de participació ciutadana 
per decidir-ho. El que els demanaria per tant, és que quan parlin amb Sant Cugat, si us plau, 
tinguin present les peticions que nosaltres els hem fet. 

 
 

11.- RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA DE L’EMD NÚM 575/2012 DE 
SUSPENSIÓ DELS ACORDS DEL CONVENI DELS TREBALLADORS EN RELACIÓ A LA 
PRESTACIÓ D’INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA, I ESTABLIR EL RÈGIM DE 
COMPLEMENTACIÓ DE L’INCAPACITAT LABORAL TRANSITÒRIA SEGONS ELS LÍMITS 
LEGALS 
 
Pren la paraula la senyor LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que es proposa al Ple de la Junta 
de Veïns la ratificació del següent Decret de Presidència núm. 575/2012, de data 1 d’octubre de 
2012: 
 

Atès el que disposa l’article 9 i la disposició transitòria quinzena del “Real Decreto-ley 
20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria  y 
de fomento de la competitividad” (BOE 168 de 14-07-2012), en relació a la Prestació 
durant la Incapacitat Transitòria del personal al servei de l’Administració Pública:  
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Artículo 9. Prestación económica en la situación de incapacidad 
temporal del personal al servicio de las Administraciones Públicas, 
organismo y entidades dependientes y órganos constitucionales. 

1. La prestación económica de la situación de incapacidad temporal del 
personal al servicio de las Administraciones Públicas y órganos constitucionales 
se regirá por lo dispuesto en este artículo. 

 
2. Cada Administración Pública, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, podrá complementar las prestaciones que perciba el personal 
funcionario incluido en el Régimen General de Seguridad Social y el personal 
laboral a su servicio en las situaciones de incapacidad temporal, de acuerdo 
con los siguientes límites: 

1.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias 
comunes, durante los tres primeros días, se podrá reconocer un complemento 
retributivo hasta alcanzar como máximo el cincuenta por ciento de las 
retribuciones que se vengan percibiendo en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad. Desde el día cuarto hasta el vigésimo, ambos inclusive, el 
complemento que se pueda sumar a la prestación económica reconocida por la 
Seguridad Social deberá ser tal que, en ningún caso, sumadas ambas 
cantidades, se supere el setenta y cinco por ciento de las retribuciones que 
vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad . A partir del día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos 
inclusive, podrá reconocerse la totalidad de las retribuciones básicas, de la 
prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones 
complementarias. 
 

2.º Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias 
profesionales, la prestación reconocida por la Seguridad Social podrá ser 
complementada, que vinieran correspondiendo a dicho personal en el mes 
anterior al de causarse la incapacidad. 

3. Quienes estén adscritos a los regímenes especiales de seguridad social 
del mutualismo administrativo en situación de incapacidad temporal por 
contingencias comunes, percibirán el cincuenta por ciento de las retribuciones 
tanto básicas como complementarias, como de la prestación de hijo a cargo, 
en su caso, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad 
temporal, tomando como referencia aquellas que percibían en el mes 
inmediato anterior al de causarse la situación de incapacidad temporal. Desde 
el día cuarto al vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y cinco 
por ciento de las retribuciones tanto básicas como complementarias, como de 
la prestación de hijo a cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y 
hasta el nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las 
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retribuciones básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las 
retribuciones complementarias. Cuando la situación de incapacidad temporal 
derive de contingencias profesionales, la retribución a percibir podrá ser 
complementada, desde el primer día, hasta alcanzar como máximo el cien por 
cien de las retribuciones que vinieran correspondiendo a dicho personal en el 
mes anterior al de causarse la incapacidad. 

 
A partir del día nonagésimo primero, será de aplicación el subsidio 

establecido en cada régimen especial de acuerdo con su normativa. 
 

4. Los integrantes de la Carrera Judicial y Fiscal, del Cuerpo de Secretarios 
judiciales, así como los Funcionarios de los Cuerpos al Servicio de la 
Administración de Justicia comprendidos en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, en situación de incapacidad temporal por contingencias comunes, 
percibirán el cincuenta por ciento de las retribuciones tanto básicas como 
complementarias, como, en su caso, la prestación por hijo a cargo, en su 
caso, desde el primer al tercer día de la situación de incapacidad temporal, 
tomando como referencia aquellas que percibían en el mes inmediato anterior 
al de causarse la situación de incapacidad temporal. Desde el día cuarto al 
vigésimo día, ambos inclusive, percibirán el setenta y cinco por ciento de las 
retribuciones tanto básicas como complementarias, como de la prestación de 
hijo a cargo, en su caso. A partir del día vigésimo primero y hasta el día 
nonagésimo, ambos inclusive, percibirán la totalidad de las retribuciones 
básicas, de la prestación por hijo a cargo, en su caso, y de las retribuciones 
complementarias. 

Cuando la situación de incapacidad temporal derive de contingencias 
profesionales, la retribución a percibir podrá ser complementada desde el 
primer día, hasta alcanzar como máximo de las retribuciones que vinieran 
correspondiendo a dicho personal en el mes anterior al de causarse la 
incapacidad. 

 
A partir del día nonagésimo primero será de aplicación el subsidio 

establecido en el apartado 1.B) del artículo 20 del Real Decreto Legislativo 
3/2000, de 23 de junio. 

 
5. Cada Administración Pública podrá determinar, respecto a su personal, 

los supuestos en que con carácter excepcional y debidamente justificados se 
pueda establecer un complemento hasta alcanzar, como máximo, el cien por 
cien de las retribuciones que vinieran disfrutando en cada momento. A estos 
efectos, se considerarán en todo caso debidamente justificados los supuestos 
de hospitalización e intervención quirúrgica. 

 
En ningún caso los funcionarios adscritos a los regímenes 
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especiales de seguridad social gestionados por el mutualismo administrativo 
podrán percibir una cantidad inferior en situación de incapacidad temporal 
por contingencias comunes a la que corresponda a los funcionarios adscritos 
al régimen general de la seguridad social, incluidos, en su caso, los 
complementos que les resulten de aplicación a estos últimos. 

 
6. Las referencias a días incluidas en el presente artículo se entenderán 

realizadas a días naturales. 
 
7. Asimismo, se suspenden los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes que 
contradigan lo dispuesto en este artículo. 
 

Disposición transitoria decimoquinta. 

Las previsiones contenidas en el artículo 10 relativas a las prestaciones 
económicas en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio 
de las Administraciones Públicas acogido al Régimen General de la Seguridad 
Social serán desarrolladas por cada Administración Pública en el plazo de tres 
meses desde la publicación de este Real Decreto-ley, plazo a partir del cual 
surtirá efectos en todo caso. 
 
Correcció d’errades del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio 
(BOE 172 de 19-07-2012). 

 
En la página 50449 rúbrica del artículo 9, donde dice: «Prestación económica 
en la situación de incapacidad temporal del personal al servicio de las 
Administraciones Públicas, organismo y entidades dependientes y órganos 
constitucionales», debe decir: «Prestación económica en la situación de 
incapacidad temporal del personal al servicio de las Administraciones 
Públicas, organismos y entidades dependientes de las mismas y órganos 
constitucionales». 

 
En la página 50449, artículo 9, apartado 2.1.º, donde dice: «… A partir del 
día vigésimo primero y hasta el nonagésimo, ambos inclusive, podrá 
reconocerse la totalidad de las retribuciones básicas, de la prestación por hijo 
a cargo, en su caso, y de las retribuciones complementarias», debe decir: «… 
A partir del día vigésimo primero, inclusive, podrá reconocerse una prestación 
equivalente al cien por cien de las retribuciones que se vinieran percibiendo 
en el mes anterior al de causarse la incapacidad». 

 
En la página 50450, artículo 9.4, primer párrafo, sexta línea, debe suprimirse 
la expresión «en su caso». 
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En la página 50450, artículo 9.4, donde dice: «… A partir del día vigésimo 
primero y hasta el día nonagésimo, ambos inclusive…», debe decir: «… A 
partir del día vigésimo primero y hasta el día ciento ochenta, ambos 
inclusive…». 
 
En la página 50504, disposición transitoria decimoquinta, donde dice: «Las 
previsiones contenidas en el artículo 10 relativas…», debe decir: «Las 
previsiones contenidas en el artículo 9 relativas…». 

 
 

RESOLC :  
 
Primer.- SUSPENDRE allò que disposa l’article 14.1 i 35 .1 dels vigents Acords 
Reguladors de les condicions de treball per al personal funcionari i laboral de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix i APLICAR el que disposa “Real 
Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria  y de fomento de la competitividad” (BOE 168 de 14-07-2012), en 
relació a la Prestació durant la Incapacitat Transitòria del personal al servei de 
l’Administració Pública en relació al personal funcionari i laboral d’aquesta Entitat 
Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
 
Segon.- COMPLETAR les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en el 
Règim General de Seguritat Social i el personal laboral al servei d’aquesta 
administració en les situacions d’incapacitat temporal, d’acord amb les següents 
limitacions legals: 

- Del 1er. al 3er. dia d’incapacitat temporal (ambdós inclosos) es reconeix un 
complement retributiu fins arribar com a màxim el 50% de les retribucions 
fixes i periòdiques que es venien percebent en el mes anterior al produir-se la 
incapacitat temporal. 

- Del 4rt. al 20è. dia d’incapacitat temporal (ambdós inclosos) es reconeix un 
complement retributiu que sumat a la prestació econòmica reconeguda per la 
Seguretat Social sigui l’equivalent al 75% de les retribucions fixes i 
periòdiques que es venien percebent en el mes anterior al produir-se la 
incapacitat temporal. 

- A partir del dia 21è. (inclòs) es reconeix una prestació equivalent al 100%  
de les retribucions fixes i periòdiques que es venien percebent en el mes 
anterior al produir-se la incapacitat temporal. 
 
- L’Entitat Municipal de Valldoreix, en la propera revisió del conveni, 
negociarà amb els Representants dels Treballadors de l’EMD de Valldoreix 
aquells supòsits que amb caràcter excepcional i degudament justificats el 
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complement arribi al 100% de les retribucions fixes i periòdiques que es 
venien percebent en el mes anterior al produir-se la incapacitat temporal. A 
aquests efectes, es considerarà degudament justificats els supòsits 
d’hospitalització i intervenció quirúrgica. 

- Quan la incapacitat temporal vingui donada per contingències professionals, 
la prestació reconeguda per la Seguretat Social es complementarà durant la 
durada de la mateixa fins el 100% de les retribucions fixes i periòdiques que 
es venien percebent en el mes anterior al produir-se la incapacitat temporal. 
 
- Les referències a dies inclosos en el present punt s’entendrà a dies naturals. 

 
Tercer.- APROVAR que allò que disposa el punt segon d’aquesta resolució 
s’aplicarà als treballadors de l’EMD de Valldoreix en les baixes per incapacitat 
temporal que s’iniciïn en data 15 d’octubre de 2012. 
 
Quart.- TRASLLADAR la present resolució als treballadors. 
 
Cinquè.-NOTIFICAR als representants dels treballador als efectes escaients. 
 
Sisè.- RATIFICAR al Ple de l’EMD de Valldoreix.” 

 
EXPLICACIÓ DEL PUNT .- Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta 
que abans ho hem comentat, que el mes de juliol es va aprovar el “Real Decreto-ley 20/2012, 
de 13 de julio, de Medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria  y de fomento de la 
competitividad” . Aquest fa relació a la prestació durant la incapacitat transitòria del personal al 
servei de l’administració pública. Principalment en el seu article 9 estableix les 
complementacions tant del personal laboral com del funcionari, que s’han de donar quan estan 
en situació d’incapacitat temporal. Comentar que de tot el ventall que aquest article 9 permet, 
hem proposat la part que dóna més complementació al treballador, és a dir la part més 
beneficiosa pel treballador. També s’ha acordat que en la revisió del conveni dels treballadors 
es negociarà aquells supòsits que amb caràcter excepcional i degudament justificats el 
complement arribi al 100% de les retribucions fixes i periòdiques. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i 
manifesta que li estava preguntant a la Secretària perquè té un dubte de si s’ha de votar o no 
aquest punt. Sembla ser que si que es vota, i els anuncio el meu vot contrari, ja se que és una 
transposició d’un decret llei, però entenc que en consciència un decret llei no pot estar per 
damunt d’un conveni de treballadors. Per tant entenc que per llei haguem de ratificar-ho i que 
s’hagi de fer el decret corresponent, però el meu vot serà contrari. 
 
VOTACIÓ.- 1 vot en contra del membre del grup CPCV. 8 vots a favor: 7 dels membres del 
grup CiU-Actuem, 1 del membre del grup PP. 
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12.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE 
 
A) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP CIU-ACTUEM I LA CANDIDATURA DE PROGRÉS I 
CATALANISTA DE VALLDOREIX CONTRA LA SUPRESSIÓ DE LES ENTITATS 
MUNICIPALS DESCENTRALITZADES (EMD), ANOMENADES ENTITATS D’ÀMBIT 
TERRITORIAL INFERIOR AL MUNICIPI (EATIM) A LA RESTA D’ESPANYA, PREVISTA 
EN L’AVANTPROJECTE DE LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE 
L’ADMINISTRACIÓ LOCAL. 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que: 
 
El passat 13 de juliol el consell de ministres va aprovar l’informe sobre l’avantprojecte  de Ley 
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, que modifica la Ley 7/85 de 2 de 
abril, LRBRL i la LOREG. Cal destacar que l’Estat es planteja suprimir les EMD, anomenades 
Entidades de Ámbito Inferior al Municipio (EATIM) a la resta d’Espanya, a més de d’altres 
mesures com la supressió de Mancomunitats, reduir el nombre de consellers dels ajuntaments 
en un 30% i la desaparició de competències i serveis dels Ajuntaments de menys de 
20.000habitants. 
 
TENINT EN COMPTE: 
 
Que la Ley 7/1985 reconeix les entitats d’àmbit territorial inferior al Municipi com las pedanías, 
concejos, caseríos, parroquias, etc., segons la denominació històrica de cada zona. 
 
Que a Catalunya les Entitats Municipals Descentralitzades estan reconegudes per la Llei 
Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
 
Que l’Estatut d’Autonomia de Catalunya és la norma fonamental de l’ordenament jurídic català, 
així com una llei orgànica, reconeguda en l’article 147 de la Constitució Espanyola de 1978. Dins 
de la Constitució, els Estatuts seran la norma bàsica de cada Comunitat Autònoma, i l’Estat els 
reconeixerà i els ampararà com a part integrant del  seu ordenament jurídic. 
 
Que entre les competències reconegudes  hi ha "l’administració i conservació del seu patrimoni, 
inclòs el forestal, i la regulació de l’aprofitament dels seus béns comunals. La vigilància, 
conservació i neteja de vies urbanes, camins rurals, fonts, safarejos i abeuradors. Podran, així 
mateix, executar les obres i prestar els serveis que els delegui expressament l’Ajuntament. 
 
Que les juntes veïnals són l’òrgan gestor dels ens coneguts com a Entitats Municipals 
Descentralitzades.  
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Que una forma de gestió és en format de Consell Obert, és a dir, existeix la figura d’un alcalde 
pedani i una assemblea veïnal formada por tots els electors, que és l’òrgan administratiu. 
 
CONSIDERANT: 
 
1. Que les Juntes Veïnals són part essencial de la nostra història, necessàries per al 
funcionament dels nostres pobles, exemple de democràcia directa i mostra de com moltes 
persones treballen de forma totalment altruista en benefici dels seus pobles. 
 
2. Que moltes Entitats Municipals Descentralitzades són institucions centenàries a Catalunya. 
Són l’entitat més democràtica que existeix, ja que els ciutadans es reuneixen en assemblees i 
adopten les decisions de forma conjunta. 
 
3. Que la gestió del seu patrimoni natural genera uns ingressos que beneficien directament la 
seva població, sense que ningú cobri ni un sol cèntim.  
 
MANIFESTANT: 
 
1. Que no és veritat que amb la seva eliminació s’estalviï res, ja que la majoria de presidents i 
vocals no cobra, al contrari, normalment dediquen el seu temps i els seus diners per a 
representar i defensar els interessos dels  seus veïns. 
 
2. Que és un atemptat contra la democràcia més pura, essència dels pobles petits, i que en 
canvi els seus habitants es quedaran sense representants per defensar els seus interessos i 
necessitats, i perdran la seva capacitat de decisió. 
 
3. Que es perdrà gran part del treball voluntari i altruista de presidents, vocals i veïns, i resulta 
difícil de creure que els serveis que es puguin prestar des dels  Ajuntaments o Diputacions, 
donada la distància i dispersió dels nuclis rurals,   seran millors o més barats. 
 
4. Que es generaran conflictes per l’adjudicació dels seus béns als Ajuntaments, ja que es 
podria  entendre com una expropiació encoberta de béns que els pobles han adquirit, conservat 
i cuidat per a l’interès comú dels veïns durant segles, i que han contribuït al manteniment del 
patrimoni natural, cultural i artístic de valor incalculable i de projecció universal. 
 
5. Que si desapareixen les Entitats Municipals Descentralitzades, aquests pobles poden tenir els 
seus dies comptats (i molt probablement a continuació vindrien els petits municipis). La reforma 
proposada neix de la ignorància sobre el món rural i generaria conflictes, augmentant els costos 
i creant buits de poder que repercutirien en un pitjor servei a la ciutadania. 
 
7. Que qualsevol ordenació territorial, i més en zones despoblades, ha de procurar una 
estructura identitària que representi els petits nuclis de població, i el millor exemple d’aquesta 
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estructura bàsica d’ordenació són les Entitats Municipals Descentralitzades i el seu òrgan de 
govern, les Juntes de Veïns o Consells Oberts. 
 
Por tot el que més amunt s’ha exposat, S’ACORDA: 
 
1. Manifestar el rebuig a l’avantprojecte de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local proposada pel Consell de Ministres, en la seva pretensió de suprimir les 
EMD i EATIM. 
 
2. Traslladar aquesta moció de rebuig a: 
 

- La Subdelegació del Govern de l’Estat, com a representant en la província de l’Estat 
central, per tal que la trameti al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  

 
- La Generalitat de Catalunya, Departament de Governació, per tal que tinguin en 

consideració el paper fonamental que juguen les EMD en l’articulació del territori  i 
siguin justament regulades en l’Ordenació Territorial, així com en la LLei de Governs 
Locals i en la Llei d’Hisendes locals. 

 
- La Diputació Provincial per tal que promogui iniciatives en defensa de las Entitats 

Municipals Descentralitzades. 
 

- El Congrés de  Diputats, per tal que sigui considerada pels diferents grups 
parlamentaris. 

 
- L’Agrupació d’Entitats Municipals Descentralitzades de Catalunya.  

 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que a nivell de tot 
Espanya les EMD s’estan mobilitzant, per descomptat que des de l’Agrupació d’Entitats 
Municipals Descentralitzades de Catalunya que representem des de l’EMD de Valldoreix, hem 
estat en converses amb la Vicepresidenta del govern i amb el Director general d’administració 
local, senyor Joan Cañada, que ens donen tot el seu suport des de la conselleria s’entén que les 
EMD són necessàries i que fan la funció que tots sabem, i que també evidentment consten en 
aquesta moció. Hem estat presents en dues reunions celebrades a Madrid, amb representants 
de les diferents agrupacions d’EMD de tot Espanya, que ens hem entrevistat amb els diferents 
grups polítics del Congrés, i s’ha arribat a la conclusió, fins i tot el Partit Popular, creu que hi ha 
hagut un error, que no estan en aquest camí de suprimir les EMD.  
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que alçarà una mica la veu perquè algú del públic li ha comentat que no se’l sent 
quan parla i ara no voldria que penséssiu que vol escridassar algú. Manifesta que no votarà a 
favor d’aquesta moció -com es poden imaginar- i intentaré expressar el meu parer com a 
representant del PP a Valldoreix, d’una forma assossegada i sense ferir els sentiments de 
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ningú. Tinc una altra visió d’aquest avantprojecte, que no me l’he llegit sencer, però si en línies 
generals. Malauradament a tot l’Estat Espanyol tenim 40.000 polítics més que tot Alemanya, i 
són el doble de població. Aquí hem de millorar molt en la forma de treballar, hem de ser més 
eficaços i més productius. El que tota entitat o ajuntament té el seu cost, per exemple aquesta 
mesa costa uns 140.000€ al pressupost de l’EMD. El personal vinculat a aquesta EMD sense 
comptar la brigada d’obres ni  el personal que està a l’Escola Bressol, crec que són unes 25 
persones i he fet un càlcul que pot arribar a uns 800.000€, més o menys. Tot això són recursos 
que deixen d’arribar o donar servei al poble. Si que crec que Valldoreix podria tenir amb molt 
menys personal i ser més eficaç. Si segur que podria ser, però fins ara no ho hem aconseguit. 
Que s’haurien d’incorporar a nivell global dins dels ajuntaments que siguin més grans de 20.000 
habitants, doncs si, si amb això guanyem en eficàcia i aconseguim arreglar els números, seria 
necessari ho veig d’aquesta manera. Que seria pèrdua d’eficàcia per mal servei, doncs no ho 
veig així. Llavors hauríem de dir que des de Sant Cugat no fan bé la feina i tampoc ho veig així, 
ja que penso que fan bé la feina, i com tots els ajuntaments, poden millorar. Conflictes per 
adjudicacions dels béns dels ajuntaments, doncs el que es de Valldoreix se sentiria de 
Valldoreix: i tenint en compte que es parla d’un avantprojecte, que encara queda molt camí per 
fer. Respecte del que deia el President que des del PP creuen que es podrien haver equivocat 
amb aquesta mesura, jo no dic que no sigui així, a mi no m’ha arribat, i en tot cas quan surti la 
Llei ja podrem aprofundir en el tema. Ara per ara no votaré a favor. 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que la meva intervenció 
anava en un sentit però que després d’escoltar la intervenció del Sr. Canals, anirà en un altre. 
Senyor Canals, quan sento parlar d’escreix de polítics, perquè quan sento les estadístiques, jo 
també podria parlar de número de polítics per habitant o de funcionari per habitant, m’agafa 
por. Perquè si apliquem criteris com els de la senyora De Cospedal, podem retrotreure’ns a 
l’època medieval, perquè el que es dedicava a la política qui tenia recursos per poder-ho fer o 
per poder-s’ho permetre. Ens podem retrotreure’ns també a èpoques més recents, que jo he 
conegut, perquè no sóc vell però tinc una edat, i em recordo del que eren els procuradors pel 
terç familiar i recordo el nivell de representativitat que hi havia en aquest país sota una 
dictadura franquista. Per cert, de la qual som hereus la majoria de membres del seu partit i això 
està documentat. Per tant, escolti senyor Canals, no me’n parli de tot això. Si parlem de 
racionaliltzar les despeses, si parlem de mancomunar serveis de municipis, etc, segurament, no 
sols vostè i jo, sinó que més d’un ens podríem posar d’acord. Justificar a través d’una suposada 
justificació econòmica el furt d’una representació política i de democràcia, em sembla greu, i és 
un dels problemes que estem patint actualment des que vostès han arribat al govern. Per altra 
banda, simplement comentar que òbviament votarem a favor, perquè la presentem  
conjuntament però voldria fer un parell de comentaris que ja vaig fer a la junta de portaveus. 
Ens hagués agradat, i de fet per futures ocasions, els demanaria que i també com a president 
de les EMD de Catalunya, que el redactat hagués estat una mica més adequat, tot i tenint en 
compte que partia d’una proposta de les EMD de tot l’Estat, però la composició i la problemàtica 
són completament diferents, i fins i tot es parla de fórmules que a Catalunya ja no existeixen. 
No me’n puc estar de fer menció també, de dir que justament el reconeixement de les EMD de 
Catalunya va ser una moció a la proposta de llei que va presentar el grup polític que 
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represento, però que va ser presentada per la presidenta d’aquesta EMD, senyora Montse Turu, 
independentment de les ideologies, penso que és una qüestió a posar en valor, perquè va ser 
presidenta d’aquesta entitat durant 8 anys, i penso que gràcies a la seva tossuderia vam 
aconseguir això que ara ens pot salvar ara de la desaparició, és a dir el reconeixement en 
l’Estatut de les EMD, i que això serveixi de blindatge davant d’atacs que poden venir d’altres 
institucions. Gràcies.  
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que és veritat, ho reconeixem i ho hem fet públic 
moltes vegades en assemblees i reunions que la senyora Turu va aconseguir que abans que es 
tanqués la modificació de l’Estatut, entrar el reconeixement de les EMD com a ens locals, i 
gràcies a això, pot ser la taula de salvació perquè si el govern de Madrid acabés aplicant 
aquesta eliminació, com que la Generalitat té competència en territori i aquesta llei que vol 
implantar Madrid està per sota de l’Estatut, no ens podrien obligar a implantar-la a Catalunya, 
perquè caldria modificar l’Estatut per poder llavors eliminar les EMD. Evidentment no estic 
d’acord amb tot el que ha dit el senyor Canals, una part ja la ha exposat el senyor Alonso, 
perquè l’EMD de Valldoreix és una mica diferent, amb quasi bé 8000 habitants, no hauria de ser 
una EMD però entraríem en un altre debat, del qual també estem fent algun treball en aquesta 
direcció. Però, el que desconeix el senyor Canals és que a Catalunya hi ha 63 EMD i que la seva 
situació és totalment diferent a la nostra. Penseu que hi ha EMD que tenen 15 o 20 habitants, o 
60 habitants i la totalitat dels càrrecs electes d’aquestes EMD, són els que arreglen l’enllumenat 
del poble, netegen el cementiri, escombren l’església i la majoria no tenen, per no tenir, ni cap 
dieta assignada per desplaçaments que moltes vegades han de fer. Dir-li també que per 
exemple hi ha municipis que tenen nuclis urbans agregats concretament n’hi ha un a Tarragona 
que en té  23, i ni tant sols són EMD i estan a 40 Km del municipi, i dubto que els serveis que 
puguin donar els municipis puguin estar a l’alçada del que necessiten. Segueix existint una 
demanda de nuclis que volen constituir-se en EMD, La Floresta fa uns anys que ho estava 
també demanant, i entenem que és el que tenim i volem preservar-ho. L’altre tema és la 
identitat. La gent que som de Valldoreix sentim que som de Valldoreix i no volem perdre 
aquesta identitat. Si que podríem estar d’acord en mancomunar serveis perquè si que 
entendríem que és fer estalvi, però moltes vegades el servei que es presta al ciutadà, per la 
proximitat del treball que es fa des d’una EMD és el més recomanable i per això la defensem. 
 
VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre del grup 
CPCV. 1 vot en contra del membre del grup PP. 
 

 
B) MOCIÓ PRESENTADA PER LA CANDIDATURA DE PROGRES I  CATALANISTA DE 
VALLDOREIX I PEL GRUP CIU-ACTUEM AMB MOTIU DEL DIA 28 DE SETEMBRE, DIA 
INTERNACIONAL PER LA DESPENALITZACIÓ DE L’AVORTAMEN T, EN DEFENSA AL 
DRET AL PROPI COS I EN CONTRA DE LA REFORMA RESTRIC TIVA DE LA LLEI DE 
SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I DE L’ INTERRUPCIÓ VOL UNTÀRIA DE L’EMBARÀS. 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que: 
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Atès que el dia 28 de setembre es celebrà el dia internacional per la despenalització de 
l’avortament. 
 
Atès que des de l’inici de l’any 2012, estem assistint a un conjunt de declaracions, espaiades 
en el temps, del ministre de Justícia Sr. Ruiz Gallardón i amb suport de les seves companyes i 
companys del PP, en relació a la proposta restrictiva de reformar  la Llei de Salut Sexual i 
Reproductiva i de l’Interrupció Voluntària de l’embaràs. 
 
Atès que la Llei d’interrupció voluntària de l’embaràs va ser reformada al 2010, amb un ampli 
consens, malgrat no haver assumit la totalitat de les reivindicacions del moviment feminista,  
manifestem la nostra rotunda oposició a una reforma que suposa un retrocés en matèria dels 
drets de les dones i un intrusisme inacceptable de les doctrines ultraconservadores que pretén 
imposar el govern del PP al marge del consens social. 
 
Aquesta reforma, significaria un retorn al passat encara més retrograda que el de la Llei de 
1985, una llei que despenalitzava l’avortament en determinats supòsits, i que era insuficient 
per a garantir la protecció jurídica i mèdica de les dones i de professionals de la salut. El retorn 
a aquesta llei faria augmentar les activitats clandestines i perjudicials per la salut de les dones. 
 
Atès que les declaracions del ministre de justícia demostren el concepte del govern vers les 
dones, com a éssers irresponsables i immadures que necessiten de la supervisió de la societat 
patriarcal, on la seva funció al món és ser mare i no dona. Aquesta concepció és inacceptable i 
totalment rebutjable. 
 
Les dades demostren que la taxa d’avortaments és menor en aquells països on les lleis són 
més permissives. Cal recordar al Ministre Gallardón que Espanya va ratificar al 1983 la 
Convenció de les Nacions Unides sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra 
les dones (CEDAW) on proclama en el seu article 16.e) “Los mismos derechos a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso 
a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.”  
 
Per tant, retrocedir a una llei més restrictiva seria abandonar tractats internacionals que daten 
del 1979 i tenir per a les dones una legislació retrograda al nivell de països que no subscriuen 
els tractats internacionals en matèria de drets humans i a nivell Europeu, ens ubicaríem a la 
cua. 
 
Per tot l’exposat, la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix proposa els següents 
ACORDS 
 
Primer.-  Demanar al govern del PP que cessi de la seva voluntat de convertir els drets de les 
dones en moneda de canvi per acontentar els sectors més ultraconservadors. 
 
Segon.- Rebutjar qualsevol modificació restrictiva en els drets de les dones a decidir sobre el 
propi cos. Retallar el que definia la Llei 2/2010 seria una clara involució. 
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Tercer.- Reclamar al govern que inverteixi en les úniques mesures que s’han demostrat 
efectives en la disminució d’embarassos no desitjats: 

� L’accés universal a la informació en matèria de sexualitat i mètodes anticonceptius 
� L’educació sexual  
� Accés universal i cobertura legal en les interrupcions voluntàries de l’embaràs a la 

xarxa de salut pública 
� Reforçar els serveis d’informació i assessorament professional a les dones 

 
Quart.- Adherir-nos al Manifest de la Campanya del Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït. 
 
Cinquè.- Traslladar aquests acords al govern de l’Estat espanyol, al Ministre de Justícia, als 
grups parlamentaris del Congrés i del Senat. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que la Convenció de les Nacions Unides diu: “Los mismos derechos a decidir libre y 
responsablemente el número de sus hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso 
a la información, la educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos.”  Jo estic 
totalment d’acord amb aquest article, però el fet que es pugui decidir el nombre de fills i 
l’interval entre els naixements, entenem que no pel fet que hi hagi un embaràs que en aquell 
moment consideres que no és desitjable, tingués que negar que allà hi ha una vida, perquè per 
si sol no està creixent, inclòs quan ha nascut, encara que la llei no el considera fins a 24 hores 
com a persona, aquella persona durant 24 hores està respirant. I durant 9 mesos al ventre de la 
seva mare, i dóna patades, i totes les que han estat mares ho han sentit, i tots els que estem en 
aquesta sala hem fet el mateix. Venim de la unió sexual d’un home i d’una dona i he d’entendre 
que en la majoria dels casos per un acte d’amor. I ara el que volem és dir no perquè és una 
visió retrograda! Doncs jo no ho veig així! Penso que el qui hi ha ara si que és un disbarat. 
S’està buscant una solució a una conseqüència, perquè no anem al començament, perquè no 
donem solucions que no siguin tant traumàtiques per la mare i pel nadó que porta al seu ventre. 
Perquè no se li planteja que el doni en adopció, en lloc d’un avortament que és matar un ésser. 
Amb el temps es veurà així, perquè hi ha moltes associacions que es dediquen a això i 
fundacions que estan destinant recursos a informar adequadament, no sols sobre els temes 
que es parlen aquí ja que hi estic d’acord que se’ls faci educació sexual, si a casa no han rebut 
prou informació per part dels pares o de la família, és clar que se’ls ha d’informar, no només del 
sexe pel fet del sexe, sinó també d’altres valors com el valor de l’amor, i aquest valor tots, sigui 
de la ideologia que sigui el valorem, perquè a tots ens agrada que ens estimin i tots necessitem 
ser estimats. Però és un valor que hem d’inculcar i ensenyar a la gent. El respecte, doncs si 
s’està parlant del dret a la dona, i el respecte al que no ha nascut? No en parlem? No existeix? 
La dona pel fet de quedar embarassada és la propietària de la vida d’aquella criatura? Doncs 
no, ho sento però no és així. I l’avortament no resolt el problema de la mare, en alguns casos 
pot agreujar-lo sensiblement, el que es diu “el síndrome post-parto”. Per tant, perquè no 
busquem altres tipus de solucions que no siguin tan traumàtiques, com donar més informació a 
les dones que queden embarassades, donar recursos per a que puguin tirar endavant 
l’embaràs i si finalment no el volen, donar-lo en adopció. Entenc que aquesta llei hauria d’anar 
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encaminada vers aquesta opció. Que aquesta llei hauria de canviar molt, doncs si, jo 
personalment l’eliminaria. Res més. 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que no entraré en un 
debat filosòfic que ens podria portar hores, però jo li diria algunes qüestions. Vostè parla de 
relació amorosa, parla que el dret de la vida embrionària està per damunt del dret de la dona, 
tampoc vull entrar en una discussió  de veure en quin moment existeix vida o no, perquè  penso 
que justament aquest és un dels primers drets que té la dona, si senyor, i no el té el 
espermatozoide que diposita l’home amb ella, perquè la vida que ha d’arrossegar la dona, 
només és la dona qui l’ha d’arrossegar i la sap. I no em valen –personalment- justificacions del 
tipus de donar el nadó en adopció, perquè no crec que cap dona que hagi avortat –al menys les 
que jo conec- ho hagi fet de forma festiva. I justament el que es demana és que no es 
retrocedeixi a una legislació que havíem aconseguit, sense arribar la llibertat pràcticament total, 
amb una regulació de plaços per solucionar situacions que “de facto” s’estaven plantejant i 
situacions que garanteixen, una, la llibertat d’escollir de la dona, però no només la llibertat 
d’escollir, sinó també la seva pròpia seguretat, des del punt de vista mèdic. El que es demana 
és que no hi hagi un retrocés en uns paràmetres que limiten justament aquesta llibertat 
d’escollir de la dona i que jo reivindico que ha de ser així. Perquè no la té l’home perquè qui és 
mare és la dona, qui es queda embarassada és la dona i qui pateix una problemàtica que pot 
anar des de gaudir el seu embaràs fins a no poder-lo desenvolupar, és la dona, i al meu 
entendre és això el que s’ha de respectar per damunt de tot. Es tracta fonamentalment d’això. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que està convençut que 
cap dona avorta de forma festiva, i que el patiment que han de portar a sobre ha de ser molt 
gran. En quan a un avortament per temes de seguretat per la pròpia dona, si és cert que 
existeixen embarassos de risc, i sortosament la tecnologia avança suficientment com per ajudar 
a aquests casos. Si es continua invertint en preveure aquests riscos que pot patir la dona 
durant l’embaràs, encara guanyaríem més. Tenim visions totalment diferents respecte del tema 
penso que estem tractant en prou respecte les ideologies i les formes de pensar, i això és 
d’agrair. No entraré en discussions filosòfiques perquè ens podríem estar hores i dies discutint,i 
potser vostè canviaria el parer en alguna qüestió, canviaria la coma i la posaria més a la dreta o 
més a l’esquerra, i a mi em podria fer veure temes que no he aprofundit prou o bastant, i no 
canviaríem els nostre parer, i no vull avorrir a la gent. No donarem suport a la moció. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que com diu el senyor 
Alonso, agafarem la paraula les dones.... Són qüestions molt difícils d’abordar perquè són 
qüestions on entra la vida de persones, tan si aquestes persones, són fetus, com si són 
embrions. Jo sóc mare, jo he sentit aquestes patades que vostè diu –senyor Canals-, però 
també se el que costa criar una persona, fer-la adulta, ensenyar-li, i també sé que en la vida 
d’una persona hi ha molts moments, moments en que la maternitat és una joia, i moments en 
què la maternitat pot ser un trastorn molt i molt gran tant per la dona com per la seva parella, 
com per la resta dels seus fills. Normalment les dones no estan soles, tenen un entorn, tenen 
una família al seu voltant, i no podem entrar en discussions filosòfiques en aquest moment. Ara 
per ara hi ha una llei que dóna la opció a aquelles dones que considerin que aquesta és la via, 
a prendre-la; i a les dones que considerin que no és la via, no la prenen. I aquí és on radica 
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el sentit d’aquesta moció. Hem de donar accés universal a l’educació de dones i homes, de 
nois i noies, hem de facilitar doncs l’educació sexual, hem d’intentar donar-los –tal com vostè 
deia-, un amor, una seguretat, que sàpiguen que sempre hi ha possibles alternatives. Però 
quan aquestes dones han avaluat les possibles alternatives i tenen una opció, aquesta opció 
se’ls ha de garantir. És aquest el sentit d’aquesta moció i el que volíem aportar el grup de les 
dones. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que no s’estendrà en la 
seva explicació. Penso que he entès bé i des d’un bon començament el sentit de la moció però 
no el comparteixo, en canvi si que trobo a faltar que en molts casos, no s’està donant prou 
informació a la dona, d’altres possibilitats que tenen en lloc d’avortar, a això em refereixo. 
Penso que ja ho hem dit tot en poques paraules. Gràcies. 
 
VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 7 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre del grup 
CPCV. 1 vot en contra del membre del grup PP. 

C) MOCIÓ INSTITUCIONAL ANOMENADA VALLDOREIX DIU PROU A L FOC. 

Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ i exposa que: 

Tenint en compte que dins l’àmbit territorial de Valldoreix hi ha 400 ha de sòl forestal. 

Tenint en compte que el 40% de la superfície de Valldoreix es troba dins els límits del Parc 
Natural de la Serra de Collserola.  

Tenint en compte els períodes de sequera intensa que estem patint a la zona mediterrània 
durant els últims temps, i que es veuran incrementats pels efectes del canvi climàtic.  

Tenint en compte que l’EMD de Valldoreix és una administració especialment sensibilitzada amb 
el risc d’incendis forestals.  

Tenint en compte que dins l’àmbit del Parc natural de la Serra de Collserola durant aquest any 
2012 hi ha hagut 40 incendis detectats, havent-se cremat un total de 18,685 hectàrees, la qual 
cosa implica un augment notable respecte els 16 incendis detectats durant l’any 2011, amb un 
total de 2,98 hectàrees.  

Tenint en compte que 6 d’aquests incendis es van produir durant el període de baix risc 
d’incendi.  

Tenint en compte que més del 70 % es van originar per causes antròpiques.  

Per tots aquests motius es proposa al Ple de la Junta de Veïns de Valldoreix, l’adopció dels 
següents ACORDS: 
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PRIMER.- Potenciar la recerca de mitjans d’extinció d’incendis alternatius als que s’utilitzen 
actualment.     

SEGON.- Promoure l’ús responsable de l’entorn natural de Valldoreix, eliminant totes aquelles 
activitats que comportin un risc d’incendi i que es desenvolupin en zona forestal, durant tot 
l’any, en el si de les competències de l’EMD de Valldoreix- 

TERCER.- Treballar en la sensibilització dels Valldoreixencs i Valldoreixenques envers el risc 
d’incendi forestal.  

VOTACIÓ.- Unanimitat de tots els membres del Consistori. 
 

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

- Incidències carrers Valldoreix.- No deixem de seguir les incidències que es van 
succeint en el manteniment de carrers i les instal·lacions. 
 

- Mobilitat.- Encara estem desenvolupant l’estudi de mobilitat en el marc de la 
participació ciutadana. 
 

- Obres urbanització.- Hem tancat l’obra a nivell administratiu del carrer Mariscota i 
estem licitant la direcció d’obra de la propera urbanització que és la del carrer Caçadors. 
 

- Obres Escola Bressol.- Estem negociant amb l’empresa constructora de la nova Escola 
Bressol la devolució de les garanties dipositades. 

 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que:  
 

- Consell de la Vila.- Com tots sabeu el Consell de la Vila està en funcions en aquests 
moments, segons el reglament, el mes de setembre després dels dos primers anys 
després de les eleccions, el Consell de la Vila es renova, i llavors s’han enviat les cartes 
amb la comunicació de baixa a tots els membres del consell. La convocatòria per a 
formar part del consell està penjada a la pàgina web, i des d’aquí us animo a quin vulgui 
formar part del consell de la vila que presenti la seva candidatura perquè el termini 
finalitza el 15 de novembre. Ja sabeu que la candidatura ha d’estar avalada per una 
associació o per 15 signatures de persones censades a Valldoreix. 

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

- Conveni de Treballadors.- Hem començat a treballar en la revisió del Conveni dels 
treballadors de l’EMD que està vençut des de l’any 2007, que s’ha anat 
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prorrogant i que a més a més, ara per ara és el mateix per treballadors laborals que per 
funcionaris. Pensem que això ho hauríem de modificar i estem treballant ambdues vies: 
un conveni per laborals i un conveni per funcionaris. Hem estat estudiant l’aplicació de 
les noves normes pel que fa referència al nou “Real Decreto” que he comentat abans, i 
això és el que hem fet des de l’Àrea de serveis interns. 

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

- Festa Major.- Esmentar que hem tingut una Festa Major notòria, que ha estat tot molt 
bé i que un dels èxits més importants ha estat la gran participació, que ha fet com va 
passar amb la Cavalcada de Reis que tot funcionés molt bé. 
 

- Aplec de la Salut.- Demà si Déu vol i el temps ho permet, perquè hi ha diferents 
pronòstics, celebrarem l’Aplec de la Salut. Està tot preparat per tirar-lo endavant i volia 
comentar que el dia 27 de setembre a les 18 hores vam tenir una reunió amb 
associacions veïnals i entitats culturals del poble, per parlar de la organització d’aquest 
acte. Va quedar claríssim que no hi ha accés motoritzat a la zona, i també el permís del 
foc. D’aquí va néixer la moció del foc que avui hem presentat i que ha estat recolzada 
per tots. Moltes gràcies. Manifesta que hi ha hagut tres focs detectats aquí a Valldoreix 
per Sant Joan i això vol dir que haurem d’incidir en aquest tema. Simplement avisar que 
l’Aplec començarà a les 10 hores amb una caminada fins a l’ermita de la Salut, 
organitzada pel grup El Ven i pel senyor Josep Mª Pujols que és especialista en aquest 
tipus de caminades, són uns 2 km i escaig, a les 11 es celebrarà la missa, a les 11.30 la 
geganta de la Salut, que és portada per nens i nenes de 8 a 12 anys, fins a l’ermita; a les 
12 hores visita comentada pel nostre amic Juanjo Cortés que ens explicarà la història de 
la Salut, i a les 12.30 la ballada de sardanes i, a les 13 hores cantada amb la Coral 
Harmonia de Valldoreix i a les 14.00 el dinar popular. Hi haurà qui portarà les paelles 
fetes des de baix, i altres que hem proposat que portin les seves carmanyoles. M’han 
preguntat abans, que si tenim un pla B. L’únic pla B és anul·lar-ho. Jo espero que 
tinguem sort i que puguem gaudir d’aquesta vetllada. 
 

- Medi ambient.- Ahir vam tenir una sectorial de medi ambient amb una participació 
notable, i amb un encís i ganes dels valldoreixencs de treballar, no solament el tema del 
foc sinó altres temes, i anirem fent. 
 

Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i manifesta que: 
 

- Comerç.- Avui ha estat la consolidació del mercat de segona mà i personalment estic 
molt content. Estem treballant des de l’àrea per consolidar els plans de seguretat i 
emergència. 
 

- Residus urbans.- Hem començat a treballar en el Pla local –i insisteixo, local, perquè 
només és a Valldoreix-, de prevenció i residus d’empresa i de carrers. 
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Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que: 
 

- Conveni econòmic financer.- Comentar que seguim treballant en el conveni econòmic 
entre Sant Cugat i Valldoreix. I abans que el senyor Alonso i el senyor Canals m’ho 
preguntin, manifestar que s’estan duent a terme reunions tècniques plantejant tots els 
dubtes i qüestions en desacord i, crec que en qüestió de setmanes podrem tenir un 
primer esborrany damunt la taula. Serà llavors quan ens reunirem per parlar i incidir els 
polítics i començar a treballar-lo. Els citaré en breu. 

- Pressupost 2013.- Ja hem començat a treballar el pressupost de 2013, sobretot la part 
d’ingressos amb les previsions que ens arriben de l’Estat, Generalitat o Sant Cugat.  
 

- Esports.- Hem començat a treballar el tema dels patis oberts del CEIP Jaume Ferran i 
Clua, i l’adequació de l’enllumenat de la pista de l’Arnau Cadell, per donar una solució al 
tema de la pista verda. Entenc que no és una solució definitiva perquè hi ha molt dèficit 
de zones per poder practicar l’esport, i per això els cito a que qualsevol problema m’ho 
facin saber per mail. Agrairia tenir un feetback per poder millorar aquest procés. 
 

- Pla de Joventut.- S’ha fet el pla de joventut amb urgència per poder demanar les 
subvencions que ja han estat sol·licitades a la Generalitat de Catalunya, i aquest Pla de 
Joventut provocarà un procés de participació ciutadana en què es cita als joves de 
menys de 30 anys perquè serà on es posarà en qüestió totes les necessitats que tenen 
els joves a Valldoreix, que n’hi ha moltes i tots els dèficits existents. Us animo a 
participar i a convidar als amics per exposar els dubtes i qüestions. Gràcies. 
 

Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que: 
 

- Línies alta tensió.-  Hem comentat que es començaran les obres de soterrament de les 
línies d’alta tensió a Valldoreix, i esperem que en breus dies es posin en marxa. 
 

- Vial d’enllaç.- Comentar que s’està treballant en la desprogramació del vial d’enllaç, 
s’han tingut reunions a territori per parlar d’aquest tema juntament amb tècnics de 
Valldoreix, de Sant Cugat i de l’Àrea metropolitana. 

 
 

14.- PRECS I PREGUNTES 

Informació i participació de l’oposició.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I 
GONZÀLEZ i manifesta que té algunes preguntes que surten sempre quan vostès expliquen la 
seva acció de govern. Al senyor Gavaldà li diria que portem pel cap baix tres plens, és a dir sis 
mesos, sentint el mateix del conveni econòmic i que s’està treballant en una comissió tècnica; i 
jo sempre li dic que espero que quan ens ho presentin, puguem dir alguna cosa, i que 
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podíem haver participat en aquest camí encara que des de l’oposició. Li dic el mateix que el que 
li he dit en el tema del Monmany: el conveni econòmic d’aquesta EMD transcendeix la correlació 
de les forces polítiques i és un tema que ha de ser de consens, perquè interessa absolutament 
a tot el ventall polític de la ciutadania de Valldoreix. Per tant jo li demanaria, que si abans que 
es presenti un avantprojecte, ens pugui presentar un esborrany, si més no per fer algun 
suggeriment, doncs així ho faci. El mateix li dic del pla de joventut, que ha comentat que ja 
està fet. Doncs primera notícia! Manifesta que el fet que el senyor Puig no l’hagi vist, no és 
consol per ningú. En tot cas manifesto que jo no l’he vist.  

Vial d’enllaç i vial de cornisa.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i 
manifesta que pel que fa el tema del vial d’enllaç, justament és una de les preguntes que tenia 
previstes i justament m’agradaria que expliqués com s’està treballant. Perquè si públicament el 
que si que s’està fent és que ja està desprogramat a nivell de la conselleria de territori, el que 
no entenc és perquè no es planteja al mateix temps el vial d’enllaç i el vial de cornisa, quan en 
el primer document es va fer d’aquesta manera fusionat. Jo recordo que una vegada vaig dir 
que passa amb el vial de cornisa i l’endemà van sortir unes declaracions amb la senyora Conesa 
dient que si que estava contemplat. El fet és que el que a nosaltres ens afecta realment que és 
el vial d’enllaç, no està contemplat. Quan vostè diu que s’està treballant, jo pregunto qui l’està 
treballant concretament i en quin punt estem. 

Contesta el PRESIDENT i manifesta que és perquè vostè ha comentat que s’estava 
desprogramant el vial de cornisa i que el vial d’enllaç no. I jo li he dit que també s’està 
desprogramant el vial d’enllaç. Nosaltres hem treballat amb tècnics de l’Ajuntament de Sant 
Cugat i hem anat a reunions –jo he assistit a una- però el senyor Diez està en contacte amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat i s’està treballant en aquesta línia. Ens hem reunit amb la Direcció 
General de Territori i s’està tirant endavant. És un procediment i s’ha de fer una cosa darrera 
l’altra. Ara potser el tema de les reunions queda aturat o posposat pel tema de les eleccions, 
però hi ha interès en fer-ho.  

Recurs de reposició Eventing Sports Cinc SL.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I 
GONZÀLEZ i manifesta que una altra pregunta és si pensen o no, i en quin termini, contestar el 
recurs de reposició que hem interposat a l’acord de ple del Complex Esportiu. 

Contesta el PRESIDENT i manifesta que si que se li contestarà el recurs. 

Pren la paraula la Secretària-interventora i manifesta que si que és cert que tenen la porta 
oberta a presentar el recurs contenciós administratiu, perquè al cap d’un mes es pot presentar. 
Però també és cert que sabeu que es vol contestar, sabeu que hem demanat 15 dies en el 
concessionari com a part implicada per a que al·legui, i tot això ha endarrerit la contesta. A més 
hi ha el mes d’agost, etc. S’ha demanat un informe del lucre cessant i si que és veritat que ha 
passat un mes des la interposició però no passa res, es pot contestar. 

Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que sense anar més 
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enllà, si que passa perquè hi ha una qüestió també temporal d’inici d’obres que a nosaltres ens 
preocupa. 

Contesta el PRESIDENT i manifesta que intentarem contestar el més ràpidament possible. 

Riera Nonell.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que faig un 
prec per a que se’m permeti contestar al senyor Ribera a totes les afirmacions que va fer al 
respecte de la Riera del Nonell en el darrer ple. Manifesta que en el darrer Ple hi va haver una 
pregunta a l’audiència pública de perquè no estaven en servei els horts urbans. Jo li vaig 
demanar al senyor Ribera en el capítol de precs i preguntes, justament per a què constés en 
acta, perquè jo entenia que s’havien fet unes asseveracions, insinuacions, que després el 
senyor Ribera va dir que no eren tals, perquè el que exposava eren fets. Jo li diria que alguna 
de les asseveracions que vostè va fer, si més no, no són del tot correctes i sense entrar en tot 
el detall de tot l’expedient –perquè penso que sinó ens estendríem molt-, i ja em vaig oferir a 
que el poguéssim parlar vostè i jo quan volgués, i de fet una de les coses que em va estranyar 
és que cap de vostès des que han arribat al poder, s’han dirigit mai a mi per fer la més mínima 
pregunta –escolti, vostè com ho tenia això?-, que és el més normal que es faci a tot arreu, 
empreses o administracions, per molt que hi hagi disparitat de criteris ideològics, és a dir un 
relleu amb normalitat. També volia fer una prèvia perquè vostès en la legislatura passada, en la 
que jo només vaig estar la meitat de la legislatura, van estar reivindicant que tot el que es feia 
a Valldoreix era gràcies a vostès, perquè vostès tenien la majoria en el ple. I podem tirar 
d’hemeroteca i ho van dir per activa i per passiva, per tant, jo diria que alguna 
corresponsabilitat hi haurà. La política que apliquen vostès de terra cremada, és a dir que abans 
d’arribar nosaltres, pràcticament no hi ha res ben fet, doncs alguna contradicció implica també, 
no? Home, si existeix aquesta corresponsabilitat, una de dues, o hi és aquesta 
corresponsabilitat –senyor Puig- i ara em dirigeixo a vostè com a president, o sinó, durant 
quatre anys van estar vostès incomplint la seva tasca que era fer una oposició com Déu mana, 
màxim tenint la majoria absoluta, el que em semblaria més greu i no vull pensar que va ser 
així. Anant concretament als fets que descrivia el senyor Ribera, jo faré una explicació molt més 
suscinte, és això és un projecte que és una rehabilitació, i dic això perquè a més a més per a 
vostès una de les floretes que sempre deien que havien de votar a favor perquè no podien 
votar d’una altra manera i van donar suport a tota la rehabilitació de la riera de Can Nonell. A 
“grosso modo”, aquest projecte tenia un 50% subvencionat per un fons FEDER i l’altre 50% 
finançat per l’EMD. Es tracta de rehabilitar una zona de la riera del Nonell on s’habilitaven uns 
horts que en el primer projecte –bastant anterior a la meva arribada-, es dedicarien a horts 
escolars i que després al llarg de la tramitació es va decidir que es dedicarien a horts urbans, 
s’adequava a aquella utilització i allà al mig hi havia una caseta que era un magatzem. Les 
partides eren des de moviment de terres, replantació, etc., és a dir la partida que corresponia a 
jardineria, la partida que corresponia a l’adequació dels horts, i una partida –és cert i vostè 
tenia raó- alçada i a justificar d’arranjament de la caseta com a magatzem. Com que hi va 
haver una adjudicació a la baixa, i que el projecte inicial no contemplava –si no recordo 
malament i si no que em corregeixi la Secretària-, ni la direcció d’obra ni tota la instal·lació 
elèctrica que permetia la instal·lació de bomba, de bateries, electricitat i aigua, tot 
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necessari per a la instal·lació dels horts. Gràcies a aquesta baixa això es contracta i es contracta 
a l’empresa Instavi. La posta en marxa –li dic resumint-, dels horts urbans no té res a veure 
amb el que està fet ara, res a veure, zero. És més, jo vaig plantejar una pregunta al senyor 
Castelló, justament en el segon ple d’arribar vostès, com estava el tema dels horts urbans, 
perquè la última acció de la que personalment em vaig encarregar abans de marxar, un cop 
feta la instal·lació elèctrica, era que hi havia un pressupost –i parlo de memòria també- 
d’Instavi per valor d’uns 700€, per implantar una sèrie de preses Barcelona per a què cada 
usuari dels horts pogués connectar i poder tenir aigua en el seu hort. Però la partida de tota la 
instal·lació.... i en el ple passat va dir que les bombes estaven podrides... i si estan podrides les 
bombes serà la seva responsabilitat de no haver-les posat en marxa. Quan s’estudia la 
possibilitat de rehabilitat la caseta, es veu efectivament que te una sèrie de defectes i que es 
necessita un escreix pressupostari, i aquest escreix pressupostari és el que s’havia de justificar, 
i l’ha de justificar el director de l’obra i no el tècnic de la casa. El tècnic de la casa o en tot cas 
el polític de la casa li ha d’exigir al director d’obra. Vostè té raó que la pràctica habitual en 
aquesta casa és que hi hagi un informe final, el que si que li asseguro és que la pràctica 
habitual –com a mínim quan jo hi era- era confiar en el personal de la casa, i no era demanar 
informes contradictoris d’un tècnic contra un altre dins el mateix departament. És més jo he 
tingut els dos informes i la conclusió dels dos és la mateixa, és a dir que l’ús que és com estava 
previst, és com a magatzem. Per tant com a magatzem es pot utilitzar que era l’ús primigeni, el 
que passa és que després vaig dir, si ve la gent aquí i es poden posar 4 cadires i fer un curset 
de “hidrocultivo” o del que sigui, doncs ho podem arranjar. Però sense que això signifiqués la 
necessitat d’una llicència d’activitats, etc, perquè si no era possible doncs no es feia. En tot cas 
jo puc assumir la diferència o la desviació del pressupost inicial de 24.048€ que crec per la 
documentació que he mirat, que està justificada. A més hi ha un informe tècnic que parla d’un 
cost aproximadament d’uns 300€ per m2. Per tant, des del punt de vista de preu de mercat, 
entenc que està bé. I si tinc que assumir alguna responsabilitat política a aquest nivell, 
l’assumeixo, però si us plau, no em justifiqui a través de la caseta que els horts no estan en 
funcionament, perquè no és així, senyor Ribera. Si vostès no volen els horts urbans per la raó 
que sigui, digui-m’ho clarament! Si dels fets com vostè diu, creu que se’n deriva alguna 
irregularitat, escolti, vagi als tribunals, actuï per la via administrativa i disculpi’s públicament! I 
amb mi no s’ha de disculpar, jo el que li demanaria és que posi en marxa els horts i és una 
responsabilitat tenir un immobilitzat durant un any o any i mig, sota el meu punt de vista 
important. Gràcies. 

Contesta per al·lusions el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que el monòleg del 
senyor Alonso ha estat bastant llarg. Parlo per mi en aquest cas, com a polític que treballa en la 
seva vocalia amb una sèrie de tècnics, el que he fet evidentment és tractar amb ells tot els 
temes dels que jo soc responsable. És amb ells amb els que jo he d’agrupar-me i són ells qui 
m’han de donar tota la documentació que requereixi. No m’he apropat a vostè, senyor Alonso, 
doncs perquè amb els tècnics ja he pogut veure tot l’espectre de la gestió que s’havia fet fins 
ara, des de bona, molt bona, no tant bona i ..., he pogut observar de tot. He pogut observar 
també que vostè desconeixia certs detalls de la gestió feta fins ara, entre d’altres les llicències 
d’activitat dels diferents edificis de l’EMD, que ja va quedar palès que els tècnics 
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desconeixien si aquesta mateixa casa o els altres edificis que depenen d’aquesta EMD i on es 
celebren activitats, tenien o no llicència concedida, que vol dir que tenen tots els mitjans 
necessaris que marca la llei de protecció als usuaris, i resulta que això no existia i vostès a més 
es va sorprendre que això fos així. I també d’altres fets que he anat observant, que potser per 
la càrrega de feina –no ho se-, però que no hi havia coneixement ni pel propi tècnic. Un 
exemple també és l’enllumenat. Vaig trobar un projecte d’enllumenat sobre la taula que parlava 
de la millora d’una part de l’enllumenat que tenim aquí. Vaig qüestionar o vaig fer una pregunta 
bàsicament, perquè aquest projecte parlava d’una zona en concret i això volia dir que nosaltres 
teníem l’inventari i coneixement de com tenim la xarxa d’enllumenat, i per tan havíem decidit 
que en funció d’aquest inventari i d’aquest coneixement, millorarem aquesta part, potser 
perquè era la més deficitària. A mi em van dir llavors que no teníem tal inventari. L’Enginyer no 
era conscient que el concessionari el tenia, que era caduc perquè no constava el barri de 
Bobines, coneixedor que hi havia.... 

Interromp el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que això no és veritat! Que no és 
veritat el que està dient. Hi havia una empresa contractada que va fer l’inventari... 

Continua el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta al senyor Alonso, que el seu monòleg 
ha estat molt llarg i que el deixi que s’expliqui. En qualsevol cas si que hi havia un inventari 
caduc. Coneixement de com estava la línia, no. Coneixement de com estava el contracte, 
tampoc. Que hem estat pagant un manteniment preventiu i que només s’ha executat només el 
correctiu, també. I no sé si això ho sabia i el mateix enginyer no en tenia ni idea. Que ens hem 
d’apropar a vostè perquè seria el correcte, potser si, però si amb els mateixos tècnics creiem 
que hi ha coses que no acaben de lligar, doncs ens sobte i em genera més neguit. I comencem 
a treballar amb els tècnics per a que es facin càrrec del que tenen, perquè són ells els qui han 
de fer el seguiment dia a dia. I et sorprèn i cada dia ens sorprenem aquí. Perquè el senyor 
Canals parlava de l’eficàcia de les EMD, però també podríem parlar de l’eficàcia dels edificis, o 
les deficiències dels edificis. Els edificis que hem fet nous i que no funcionen, i són eficaços 
perquè no arriben al que han de fer, ni tampoc són eficients perquè gasten més del que 
hauríem de gastar. I tot això t’ho vas trobant, i potser no és imputable a nivell dels polítics 
anteriors, però si a nivell tècnic, o de la gestió en el seu moment que evidentment els polítics 
no hi entrem perquè estem en mans dels tècnics. M’ho trobo, gestiono com millor podem amb 
els tècnics que tenim a la casa, que són el que són, no els qüestiono en cap moment, però et 
vas trobant amb coses que s’han d’arreglar. El tema dels horts va iniciar-se amb un planell que 
es va fer per fer un bany dins el magatzem -quan a mi no se m’havia dit que era un magatzem- 
sinó un edifici destinat a guardar les eines, però també a compartimentar, a poder fer sales, si 
s’escau algun curs relacionat amb els horts, i a partir d’aquí varem anar a veure l’edifici i per 
una qüestió professional perquè sóc pèrit, vaig dir que això un magatzem i amb ús per fer 
activitats, i no merament el de tancar les eines, doncs em sembla que no és de rebut. Un dels 
tècnics de l’Àrea, al senyor Lluís Pérez li vaig encarregar un peritatge del que tenim en funció 
dels usos que se m’havien dit. Arrel d’això, em pregunto què s’ha fet i que es va manar fer? Jo 
no entraré mai a discutir en l’àmbit de la direcció d’un projecte, quines són les decisions que 
van prendre els tècnics en aquell moment. Ni tampoc puc entrar a valorar les decisions del 
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promotor en aquell moment, si la decisió del senyor Alonso o del senyor Colominas que va ser 
el director de l’obra, va ser correcte o no, perquè és una “opinatica”. En aquell moment qui 
estava allí per decidir eren vostès. Per tant és el que es va decidir i endavant. Però llavors quan 
preguntes què s’ha fet i com és que hem acabat tenint aquesta caseta? És llavors quan vam 
entrar en tot el tema del pressupost del projecte, en una partida que parla de l’execució 
d’aquesta caseta, i és una partida amb partida alçada –com diu vostè-, que l’únic que fa, en 
l’estat del projecte, amb amidaments i pressupost, és dotar-la d’una quantitat. Reitero, que si 
en l’execució de l’obra la direcció de l’obra o el promotor decideix, que a part de la dotació 
pressupostària del projecte global, vol redistribuir els recursos en millorar aquella dotació 
pressupostària perquè considera oportú millorar el que hi havia, això no és discutible. Però el 
mateix projecte posa: “a justificar”. I en el mateix projecte hi ha una partida que diu: 
“rehabilitació del molí” i en la rehabilitació del molí vostè pot trobar i llegirà tota la adscripció a 
les partides que es van ja des del projecte establir i considerar per a que es pogués portar a 
terme. Curiosament, en la certificació –que certificació vol dir obra feta-, per tant ja sabem què 
hem fet, què hem decidit i què hem executat i allà no hi havia cap definició de res. I això és del 
que jo em faig creus. Perquè si el projecte t’ho està demanant, una vegada l’executes, si poses 
el doble de la partida que no és discutible, però si cal explicar-ho. La primera acció que vaig fer 
a part de demanar al senyor Lluís Pérez la valoració de l’estat de l’obra, va ser demanar-li al 
senyor Miquel Diez el resum, que jo personalment entenia que sempre s’havia fet i que el 
senyor Lluís Pérez mateix em dia que amb ell per costum sempre se li havia demanat quan 
havia portat alguna obra de la casa i com amb el senyor Lluís Pérez hi tinc més contacte pel dia 
a dia amb el manteniment dels carrers, i la casualística va anar en aquest sentit, i així m’ho va 
confirmar. Estava valorant simplement un tema econòmic i aquests resums de tancament 
d’obra, que normalment també els fa el director de l’obra, doncs ha de justificar qualsevol 
modificació pressupostària i la motivació, simplement perquè qualsevol que vulgui llegir-ho o 
auditar sàpiga quina ha estat la desviació i el motiu pel qual. Com que no vam treure l’aigua 
clara perquè el senyor Miquel Diez em va dir que ell no tenia res i que ell no havia fet res, i que 
s’havia de parlar amb el Manel Colominas, que és l’enginyer, i el senyor Colominas ens va dir 
que ell no s’havia res i en paraules textuals “que ell havia fet la direcció espiritual i artística”. 
Aquesta direcció espiritual i artística ja els ho havia manifestat a vostès i que ell no tenia 
intenció de portar un control econòmic de l’obra, i la senyora Susana Hernández el va portar. Jo 
li estic dient el que el senyor Colominas ens va dir a nosaltres! També vam parlar amb Vialser 
que és l’empresa que va executar l’obra i curiosament el director tècnic o cap d’obra jo no 
treballa per l’empresa, ens va costar trobar-lo, però ens van fer arribar documentació interna de 
la pròpia constructora... 

Interromp el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que tot això consta aquí. 

Continua el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que el senyor Colominas ens va 
enviar una justificació del muntant del cost de la caseta, i ens va dir que hi havia una partida de 
demolicions de 3.500€, una altra de 1.700€, 900€, acabats de 8.000€, és a dir no hi havia cap 
coma ni desenes, tot eren grans números que quadraven amb 48. El peritatge que va fer el Sr. 
Lluís Pérez en el que també hi va incloure les mesures, donava un altre import. Els números 
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de la constructora ens donaven un altre import... Els números de la liquidació, el full d’excel on 
surt a mi m’han contractat per aquest preu, i la negociació de la liquidació és aquesta....doncs 
són uns altres preus, uns altres costos, més desviació encara. I això és per tornar-se boig. El 
que l’administració ha de ser eficaç i eficient. Sobretot eficient i hem de procurar aquesta 
transparència de deixar-ho tot clar. Conforme més entro en el tema menys clar ho tinc. Agrairia 
que conjuntament ho puguem aclarir. La meva voluntat i la de l’equip de govern és aclarir-ho, 
ni en cap cas és veure si hi ha hagut una desviació incontrolada, perquè si hi ha hagut una 
desviació incontrolada, segurament o una desviació que a priori sembla incontrolada, 
segurament té la seva explicació, perquè no es pot entendre d’una altra manera, i com a tècnic 
sé que en les obres poden passar moltes coses però també com a tècnic aquí a fora a mi se 
m’exigeixi que davant del promotor jo reclami que les coses quedin clares i això és el que estem 
fent. És el que jo reclamo i fins ara no se m’ha donat. I repeteixo que conforme vaig buscant 
més, em vaig preocupant cada vegada més. El convido a que ens ho mirem conjuntament. Em 
consta que s’ho ha mirat, també em consta que vostè no m’ha vingut a buscar, de la mateixa 
manera que m’ho diu a mi que no he anat a preguntar-li, i tampoc vostè ha vingut a dir-me: 
Joan, jo he trobat això! Perquè si realment jo vull respondre d’això, ho puc fer en el ple –
aspecte formal- però també em puc apropar al Joan i dir-li que hi ha això, això i això altre. Jo 
estic treballant a soles i cada vegada em preocupa més. El convido a seure junts i parlar del 
tema. 

Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que acaba de monopolitzar 
la sessió. Senyor Ribera si vostè m’ha esperat dos mesos –com ha dit abans-, doncs jo he 
esperat un any i mig, pràcticament. Em vaig posar a la seva disposició perquè he actuat com ha 
actuat vostè fins ara, ara em convida, no pateixi que el vindré a veure. I dir-li que està 
barrejant dues coses com li he dit abans. Vostè té tot el dret i té la obligació quan s’incorpora a 
un govern, de si troba una irregularitat esbrinar-la! El que li estic dient jo, quan vostè parla d’un 
plànol amb un vàter en la caseta, quan no està en el projecte! Però si això depenia d’unes 
obres que havia de fer, si hi havia pressupost, la brigada. 

Interromp el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que la motivació és la mateixa. En 
un magatzem fa falta un vàter? O és que volem fer altres coses en aquest magatzem? 

Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que sinó està fet i no consta 
en el projecte i l’únic que cal per posar en marxa els horts és un comptador de llum perquè la 
instal·lació està feta, és a dir contractar el subministrament a mal dades, i com a molt instal·lar 
una pica provisional exterior al magatzem per a que la gent es pugui rentar les mans, per una 
qüestió que té vostè pendent després d’un any i mig –repeteixo-, s’hipoteca el que es pugui 
gaudir d’una instal·lació que està feta? Que està pràcticament acabada? Escolti, això és el que 
no entenc, no entenc que em justifiqui una cosa amb l’altra! I parteixo de la base de dir-li que 
no discuteixo no tant sols el dret, sinó la obligació de que faci això. És més, jo li agrairia –abans 
vostè ha esmentat un altre edifici- si senyor jo tinc les mateixes dubtes que vostè. Esbrini 
perquè l’Escola Bressol funciona com funciona, i perquè no tenim un manual, per exemple, 
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d’instal·lacions elèctriques? No el tenim aquest manual que jo sàpiga! El de calefacció si. De qui 
és responsabilitat això? És meva? És seva?  

Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que abans ja he dit que els 
polítics estem en mans dels tècnics. 

Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i pregunta si la garantia d’aquesta casa 
està tornada? Perquè potser no està tornada la garantia d’aquesta casa! Si de l’EMD! Vol que li 
digui més coses de les que també em sorprenc? Vol que també li digui del que em sorprenc de 
les llicències d’activitats? Doncs per això li dic que no em barregi una cosa amb una altra, 
perquè a l’anterior tècnic, enginyer de la casa, en comissions d’urbanisme, jo li havia exigit que 
em fes una relació de com estaven els edificis municipals i em deia que estaven tots en regla. 
Aquest mateix senyor li vaig demanar per activa i per passiva la tarifa municipal d’aigua, perquè 
hem estat pagant l’aigua a preu de la privada fins fa un any i escaig, cosa que vaig negociar 
abans de sortir de l’EMD. Sap qui em va donar el paper de l’acord metropolità? Un veí del 
poble! De l’Ajuntament de Sant Cugat. I a partir d’allà tenim tarifa municipal. Que m’haig 
d’apuntar la medalleta? Doncs els polítics no estem per això! Eficàcia i eficiència? Evidentment! 
El que hem sap greu, és que des que l’EMD és EMD ha estat pagant tarifa privada. I amb els 
acords fabulosos que tenim amb el Complex Esportiu, doncs “Viva la Pepa!”. Si us plau, no em 
barregi una cosa amb l’altre, perquè és el que em va sorprendre de la seva intervenció el darrer 
dia, perquè jo no portava preparat aquest tema i quan vaig rememorar, vaig pensar però si és 
això o és lo altre! Si la última vegada només faltava la presa Barcelona, si jo recordava que jo 
havia pitjat el botó i sortia aigua! L’altre dia vaig a patejar-me la zona i el que manca és el 
comptador! Que vostè em critiqui –i li torno a dir- assumeixo jo la responsabilitat, no li 
traspasso amb un tècnic. Que hi hagi hagut una desviació de 24.000€ imputable a la caseta, 
doncs l’assumeixo jo i dormiré molt tranquil! Perquè el meu saldo comptable, la meva compte 
d’explotació amb aquesta EMD només pel que li he dit de la tarifa municipal i per la gestió de la 
ventada, escolti, li he estalviat molts diners! I si se’n deriva una qüestió legal, doncs vagi als 
tribunals. I sinó aclarim el tema. 

Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que aquí ningú l’acusa d’una 
mala gestió. Aquí cadascú fa la seva feina. Desviacions, pressupost d’adjudicació del projecte 
199.449€, el cost d’obra de Vialser, 219.393€, desviació de 19.994€. Això és l’oficial, el que 
tenim. Llavors hi ha unes despeses afegides d’uns 30.642€ que aquestes si que estan 
relacionades –no en un document que és el que hagués estat necessari-, el que es parla de 
direccions d’obra, cost del projecte fora de subvenció, instal·lació de bombeig, i estudi salut; i 
tot suma 250.000€. El desviament pressupostari real és de 50.587€ i això està en un document 
que va fer un tècnic de la casa. Documents que ens aporta Vialser: certificació negociada amb 
Vialser de 171.588€, decisió econòmica amb Vialser: dels 219.000€ que ens consta en 
certificacions, Vialser diu que n’ha cobrat 171.588€, són 47.805€. Si aquesta desviació de 
47.805€ es suma a la desviació dels 50.587€ (dels quals 30.000€ estan justificats), són 98.392€ 
i si li restem els 30.000€ justificats, són 67.750€. És per tornar-se boig i jo no estic bloquejant 
el tema dels horts però jo estiro del fil i em trobo això! No és per penjar-se medalles però 
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el que si que potser vaig errar per tirar del fil, perquè ara els senyors d’aquí al davant a mi 
m’exigeixen esbrinar què ha passat. I jo com a veí també m’ho exigeixo. HI ha uns diners que 
Vialser amb documentació interna, que ens parla d’una quantitat i ens desvetlla una diferència, 
una desviació. Aquesta obra, parla de turons, de vegetació de riera, és molt difícil d’executar la 
coordinació, perquè quan l’executes, mous terres; quan mous terres, el control administratiu és 
a dir quantificar el cost del que has mogut és complicat, i si jo et dic que d’aquest tipus d’obra 
dic que he fet tant....ningú em pot portar la contrària perquè és molt complicat el demostrar-
ho. On vaig a parar? Doncs que el que he aixecat la llebre és en la única partida que realment 
tenim i que podem valorar i podem mesurar. Lo fàcil que hagués estat fer un informe final dient 
això ha anat així, d’aquesta manera i es tanca l’obra d’aquesta manera. Perquè hi ha unes 
certificacions que són oficials, i uns diners que jo entenc que aquests diners han anat a parar a 
la gestió de qualsevol altra cosa d’interès per l’EMD, i no ho puc entendre de cap altra manera. 
Però quan em focalitzo en aquest projecte i dic vull veure la liquidació pressupostària d’aquest 
projecte no em queda clar. I si el tècnic que va portar aquesta obra no m’obra la llum, i no em 
treu de dubtes, i el tècnic enginyer que va portar l’obra em diu que ell els números no els 
portava, doncs no sé com fer-ho! Fa dies que estic així també, esbufegant perquè no en se com 
sortir-me’n. Reitero per poder aclarir-ho per a que en aquest foro, poder dir que ja ho tenim 
clar, que els diners s’han invertit aquí, aquí i amb això. Res més gràcies. 

Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que en aquest foro el que 
està clar és que hem de ser el màxim de clars i el que crec que estem fent ara és 
confusionisme. Hi ha una cosa molt clara, que vostè va fer una irresponsabilitat perquè gràcies 
a Déu no hi havia cap responsable de FEDER en la sala, perquè fins i tot qüestionava la 
justificació de la subvenció, i per sort ja l’hem cobrada. Per tant, podem esbrinar el que vulgui i 
perquè no esbrinem el tancament de l’obra de l’Escola Bressol o el d’aquesta pròpia casa? I això 
no em respon a la pregunta que li he fet, i jo estaré al seu costat perquè soc el primer 
interessa, però no bloquegi la utilització dels horts i que amb una mínima partida es poden 
posar en funcionament. I no pateixi que quan ho tinguem clar seré el primer que li diré anem a 
l’audiència pública o al ple a explicar-ho, si ho arribem a esbrinar. Miri si no els esbrinem doncs 
em quedaré tranquil perquè tinc l’absoluta tranquil·litat que aquesta obra es va executar 
conforme a dret, i tinc plena confiança en el tècnic que la va portar i li repeteixo que quan em 
diu que això ho va fer la senyora Susana Hernández que va ser contractada amb els honoraris 
que hi ha amb la partida de liquidació de l’obra i era la que portava els temes de seguretat i 
punto. A mi el que el senyor Colomines li digui a vostè que és un lliure pensador o que m’ho 
hagi dit a mi, tant me fa, si és ell el director de l’obra és ell al qui exigeixo que em justifiqui les 
partides alçades. Clar...jo ho deixaria aquí, i fem aquesta trobada per parlar-ne i els demano 
que això no els serveixi de bloqueig de la utilització dels horts.  

Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que aquest debat que han engegat amb el senyor 
Ribera, evidentment ha quedat molt clar que és una discussió més aviat tècnica, però a 
vegades també hi ha responsabilitats polítiques o maneres de fer que són de responsabilitat 
polítiques. Vostè ha dit que en l’anterior legislatura nosaltres teníem majoria absoluta i no és 
veritat, perquè nosaltres teníem majoria però això no vol dir que nosaltres donéssim suport 
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a tot el que vostès feien ja que hi ha coses que ens les explicàveu i d’altres no. En el ple teníem 
la majoria però això no vol dir que controléssim la gestió del que feien vostès. Nosaltres no 
controlàvem la gestió, senyor Alonso, i si vol li puc explicar diversos casos que tinc aquí. La 
gestió del dia a dia i el perquè de moltes coses no la sabíem i ens hem assabentat després. 
Recordo un ple on vostè senyor Alonso, ens preguntava si havíem trobat algun forat negre a 
l’EMD, i evidentment portàvem tres mesos i ens hem adonat de les coses a mida que ha anat 
passant el temps. I d’irregularitats n’hi ha les que vulgui. Vostè ens acusa de corresponsabilitat 
en el govern, dient que nosaltres anàvem dient que tot ho fèiem nosaltres, quan el govern el 
tenien vostès! Nosaltres teníem la majoria en el ple, però qui gestionava el govern eren vostès, 
les decisions les prenien vostès. Les coses que portaven a ple nosaltres les aprovàvem o no, 
però no digui que nosaltres fèiem la gestió. I tinc diferents casos aquí de responsabilitat política 
que ara li explicaré. L’obra de l’EMD no s’ha entregat encara perquè encara hi ha deficiències, 
quan no surt una gotera aquí, surt per allà; i vol que li expliqui perquè surten aquestes 
deficiències, senyor Alonso? Perquè resulta que es presenta aquest projecte, per la quantia que 
es presenta aquest projecte –i vostè no hi era però jo tampoc-, resulta que la quantia era molt 
superior dels que disposava aquesta EMD per fer-la. Solució, doncs traiem partides; i en què es 
transforma tot això? Doncs s’han d’anar fent modificacions de pressupost perquè resulta que no 
s’ha aïllat l’escola de música, no s’ha fet això i no s’ha fet allò altre; la instal·lació d’aire 
condicionat no cal dir com funciona perquè ja ens estem torrant tots; no es separa l’escola de 
música de l’edifici gran, doncs en definitiva un desastre! Una “xapuça” d’instal·lacions i això 
passa per això. Com no hi ha prou diners doncs es treuen partides. I això explicat pels tècnics 
de la casa. L’Escola Bressol, més o menys el mateix, i a més ja existia deficiències en el projecte 
perquè hi havia una mal càlcul de la canonada del terra radiant. I quan se’n donen compte és 
quan la van executar, diuen aquí falten 2.000 metres de tub. Això culpa dels polítics no és però 
dels tècnics de la casa tampoc! Però algú aquí no ha vigilat, no ha estat a sobre d’això. Però hi 
ha altres temes, que nosaltres ens hem anat trobant, i és molt fàcil dir que nosaltres érem 
corresponsables! Corresponsables de què senyor Alonso? Que la senyora presidenta contractés 
un tècnic, un cap de territori que vostè mateix –recordi que em va dir- bé, això no és 
convenient de contractar-lo. I és una personal que va estar un any i va costar 75.000€. 

Interromp el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que això no li va dir mai. 

Continua el PRESIDENT i manifesta que el senyor Alonso li va dir que seria més convenient 
tenir un gerent que no un cap de territori. Un cap de territori que va costar 60.000€ i que no va 
estar ni un any, que anava per les taules preguntant “que faig?” perquè no sabia ni el que havia 
de fer. Una becària que també, la mateixa història, va cobrar 11.000€. A nivell d’anècdota 
també, li diré que l’any 2011 a l’EMD es van gastar en cafès 4.300€, 11€ diaris de consum de 
cafès perquè tot això anava al pot. Resulta que el 2011 i vam arribar el mes de juliol, es porten 
100€ de consum, perquè això ho pagàvem tots abans. I segueixo, continuaré pel senyor Manuel 
Gonzàlez... 

Interromp el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que vol que comenci a parlar de 
les irregularitats urbanístiques d’aquest poble? Vol que li expliqui que un membre de CiU ens 
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recomanava fer una auditoria... Faci-la vostè si ha trobat irregularitats. 

Continua el PRESIDENT i manifesta que perquè es contracta aquí una persona com a seguidor 
d’expedients de gestions administratives, el senyor Manel Gonzàlez? Que és un senyor que 
comença a l’EMD per fer seguiment d’expedients i localització de terrenys... El tenim des de 
l’any 2004 començant a cobrar 600€ i 700€ cada mes i va anar pujant, 700, 800, 900, 1000, 
1000 i pico, 1300, 1600, val? O sigui que l’any 2009.... 

Interromp el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que poden parlar d’una persona 
que es va fe la plaça a la seva mida! 

Continua el PRESIDENT i manifesta que jo li estic dient que això no és responsabilitat nostre, 
que vostès feien la gestió, això és el que jo li vull dir. Nosaltres no érem corresponsables 
d’aquesta gestió. Vostè ha dit que nosaltres teníem majoria i que érem corresponsables de 
l’acció de govern. Aquest senyor, sap el que va passar amb ell, no? Doncs que se’l va apartar 
del servei per irregularitats. 

Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que aquest senyor va estar 
denunciat per membres de la Policia Municipal de Sant Cugat i va tenir un judici que es va 
“sobresseir” perquè no tenia cap fonament, acusant-lo d’irregularitats. Aquesta és la realitat. És 
molt fàcil difamar a la gent, i és molt fort això! 

Continua el PRESIDENT i pregunta que va fer el govern quan se’l va apartar del servei? Doncs 
l’EMD l’envia a la masia de Can Cussó a controlar la masia i pagant-li 754€ cada mes per 
controlar la masia i això no ho sabia, senyor Alonso? I que feia aquest senyor a la masia de Can 
Cussó? Perquè quan vam haver de deixar la masia, que és on teníem el ramat i resulta que la 
compren, doncs resulta que de la masia surten desenes de camions de merda, puces, ja no en 
parlem, vam haver de fer diverses fumigacions.... doncs que hi feia aquest senyor a la masia? I 
ara li explicaré una que no sabia! En aquesta masia resulta que després de la neteja apareix 
una màquina biotrituradora, nova de trinca a estrenar, comprada l’any 2008, i que resulta que 
va aparèixer per art de màgia! Resulta que hem tingut –com vostè molt bé sap- una nevada i 
una ventada i la maquineta guardada allà, que va costar 7.443 euros.  

Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que si que ho sabíem, que es 
va fer servir en el Monmany. 

Continua el PRESIDENT i manifesta que aquesta màquina estava per estrenar aquesta màquina 
senyor Alonso! No traiem les coses de context! El que no podem fer és dir-nos que som 
corresponsables d’una situació que no hem creat. I vam donar suport als horts urbans per una 
qüestió inclús sentimental, perquè era un projecte del senyor Casadellà, va ser quan va caure 
malalt, i vam lluitar per a que el projecte tirés endavant. El que no ens pot dir és que som 
corresponsables perquè estàvem en el govern llavors, i després perquè érem majoria! Érem 
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majoria però no estàvem en el govern, i vostè ho sap. 

Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta molt breument que jo no he 
dit –i si vol després ho repassem-, que vostès fossin corresponsables. He dit que eren 
corresponsables perquè tenien la majoria i perquè vostès públicament anaven dient i s’anaven 
apuntant part de l’acció de govern, escolti això és així, i està documentat. És a aquest nivell que 
els demano la corresponsabilitat, perquè sense la seva votació no s’hagués pogut fer res, com 
es va estar durant un any i escaig, sense aprovar els pressupostos, per exemple, per no canviar 
les bases, és a dir obstaculitzan! 

Contesta el PRESIDENT i manifesta que en un ple la senyora Turu, va parar el ple i va dir, com 
que ja no tenia més marge perquè se li havia acabat la corda, i va ser ella qui va provocar 
aquesta situació, nosaltres des del primer moment varem posar-ho molt clar: o es canviaven les 
bases o no donàvem suport, i vam ser molt clars. I vostès el que van fer és arribar fins l’últim 
moment i quan se li va acabar la corda, va dir: doncs ara per nassos! Recordi que va ser en un 
ple que va tenir que parar. 

Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que vol fer un suggeriment. I 
si passem a les preguntes del públic?  

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 22.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 
 
 
 
 
 


