
ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL TRENTA D’OCTUBRE DE DOS MIL 
DOTZE. 
 
A Valldoreix, el dia trenta 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 19.00 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 extraordinària, 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’ACTA DE LA COMISSIÓ TÈCNICA DE SEGUIMENT 
DEL CONVENI PER A REORDENAR LES LÍNIES ELÈCTRIQUES D’ALTA 
TENSIÓ QUE TRANSCORREN PER LES ZONES URBANES DE VALLDOREIX. 

 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que en data 16 de febrer de 2006, es va 
signar un Conveni de col.laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès, l’Entitat Municipal Descentralitada de Valldoreix, i 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U,  per reordenar les línies elèctriques d’alta 
tensió que transcorren per les zones urbanes de Valldoreix. Segons el dit conveni 
el conjunt de treballs a realitzar per Fecsa Endesa es valoraven en 8.997.490 
euros, i es finançaven amb les següents aportacions: 
 

• Aportació ICAEN            900.000 euros 
• Aportació FECSA ENDESA    3.568.040 euros 
• Aportació EMD de Valldoreix          600.000 euros 
• Aportació EMD de Valldoreix i l’Ajuntament 
• de Sant Cugat del Vallès    2.130.203 euros 
• Aportació plans de millora de la qualitat del  
• Servei elèctric amb conveni amb el Ministeri  1.799.498 euros 

 
Atès que en data 28 d’abril de 2009, es va signar un primer addendum al conveni 
de col.laboració signat el dia 16 de febrer de 2006, en el qual es modificava el 
projecte inicial que preveia la compactació de línies, i s’acordava soterrar les dues 
línies de 110 Kv, en el seu pas per la zona urbanitzada de Valldoreix. Així mateix  



 

 

es va acordar que si la nova solució implicava un sobrecost, les parts farien el 
màxim esforç per obtenir el finançament necessari. 

 
Atès que en data 23 de març de 2011, es va signar una segon addendum de 
Modificació del Conveni de Col.laboració signat el dia 16 de febrer de 2006, en el 
qual es valoraven les obres amb el complement que suposa el soterrament del 
tram de Valldoreix, amb 11.673.221’13 euros, les quals es finançaven amb les 
següents aportacions: 
 
Aportació ICAEN      2.197.893’19 euros 
Aportació Endesa      3.568.040’00 euros 
Aportació EMD de Valldoreix    1.943.232’76 euros 
Aportació Ajuntament de Sant Cugat    1.343.210’17 euros 
Aportació plans de millora de la qualitat 
Del servei elèctric     2.520.845’00 euros 
ENDESA realització projecte     100.000’00 euros. 
 
Atès que una vegada adjudicades les obres, el cost de les mateixes ha estat de 
7.381.193’71 euros, i en data 18 de juliol de 2012, totes les parts del conveni 
varen signar una Acta de Seguiment on s’acordava el repartiment del cost 
d’aquestes obres. 
 
Vist l’informe de la secretària-interventora de data 22 d’octubre de 2012. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- RESTAR ASSABENTATS I APROVAR l’acta de la comissió de 
seguiment del Conveni per a la reordenació de les línies elèctriques d’alta tensió 
que transcorren per les zones urbanes de Valldoreix, de data 18 de juliol de 2012, 
per la qual: 

 
a) Queda establert que el cost de les obres es valora en 7.381.193’71 euros, 
desglossats de la següent manera: 
 
Soterrament de la línia de doble circuit a 110 KV entre 
Can Jardí i Santa Creu d’Olorde     3.925.184’37 
euros 
Connexions en paral.lel de Can Cadena a Sant Andreu i  
Collblanc 

 
    Substitució del transformador ATR2 de la subestació de Sant 
    Andreu.                 1.784.020’00 
euros 



 

 

 
    Substitució del transformador ATR2 de la subestació de  
    Collblanc         1.571.989’34 
euros 
 
    Realització projectes          100.000’00 
euros 
 
    b) Que la participació de cada entitat en les obres és la següent: 
 

Generalitat de Catalunya (ICAEN) 1.573.050’19 
ENDESA     2.527.608’54  
EMD de Valldoreix    1.390.779’55 
Ajuntament de Sant Cugat      961.354’63 
Pla de Millora Qualitat      828.400’80 
Realització Projecte ENDESA     100.000’00 

     
c) Que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix, es comprometen 
a avençar el pagament d’allò que correspon a ICAEN, segons el següent calendari 
de pagaments: 
 
Fita 1 primer pagament a l’inici de les obres (es preveu al setembre 2012) 
 
Aportació Ajuntament       320.073’75 euros 
Aportació EMD      1.250.000’00  euros 
 
Fita 2 segon pagament quan els materials siguin a peu d’obra (es preveu gener 
2013) 
 
Aportació Ajuntament     1.070.073’75 euros 
Aportació EMD                500.000’00 euros 
 
Fita 3 tercer pagament quan s’emeti la certificació final d’obra, visita, si s’escau, i 
posada en funcionament de la instal.lació i contra la presentació , per part d’EDE, i 
per part de la Comissió Tècnica de Seguiment, d’un informe resum justificatiu. (es 
preveu a l’abril 2013) 
 
Aportació Ajuntament       466.946’18 euros 
Aportació EMD        318.090’69 euros 
 
SEGON.- APROVAR el primer pagament de 1.250.000 euros a Endesa, vist 
l’informe favorable del cap d’urbanisme , atès que és conforme amb l’acta  de 
comprovació del replanteig en data 9 d’octubre de 2012 i es conforme amb el 



 

 

pagament de la primera fita, i que existeix consignació pressupostària suficient per 
fer el pagament d’aquesta quantitat en el pressupost any 2012. 
 
TERCER.- RESTAR ASSABENTATS de l’escrit de l’Institut Català d’Energia, de 
compromís per a iniciar la tramitació de la signatura d’un conveni, per a retornar a 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de Valldoreix, la quantitat de 
1.573.050’19 euros avençada per ambdues Administracions proposant el següent 
calendari de retorn: 
 
 Pagament ICAEN Ajuntament Sant 

Cugat del Vallès 
EMD de Valldoreix 

1er Pagament-
2013 

471.915’06 235.957’53 235.957’53 

2on Pagament-
2014 

471.915’06 235.957’53 235.957’53 

3er Pagament- 
2015 

629.220’08 428.084,94 201.135’13 

TOTAL 1.573.050’19 900.000’00 673.050’19 
 
La signatura d’aquest conveni està condicionat a les disponibilitats pressupostàries 
de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació de l’acord de govern que autoritzi el 
pagament plurianual. 
 
S’ha detectat un error en aquest calendari de retorn, el qual hauria de ser el 
següent de conformitat amb l’acta de la comissió de seguiment de 18 de juliol, i per 
tant s’acorda demanar a l’ICAEN que corregeixi aquest error: 
 
 Pagament ICAEN Ajuntament Sant 

Cugat del Vallès 
EMD de Valldoreix 

1er Pagament-
2013 

471.915’06 235.957’53 235.957’53 

2on Pagament-
2014 

471.915’06 235.957’53 235.957’53 

3er Pagament- 
2015 

629.220’07 423.823’99 205.396’08 

TOTAL 1.573.050’19 895.739,05 677.311’14 
 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I 
GONZÀLEZ i manifesta que farà una intervenció lligant el punt 1 i el 2 encara que no 
l’hagi presentat, perquè considero que van íntimament lligats. En primer lloc 
congratular-me que finalment sembla que les obres de soterrament han començat i 
avui he vist que ja s’està treballant. No me’n puc estar de dir que com vaig dir en el 



 

 

ple anterior, de fer una mica de repàs de l’històric, i que “a grosso modo”, per a que 
la gent ho entengui, el cost del soterrament de les torres, és de 3.925.180€ que és 
el que es pot pagar per la consignació pressupostària i la reserva que tenia feta tan 
l’Ajuntament de Sant Cugat com l’EMD de Valldoreix, com el compromís que havia 
contret la Generalitat de Catalunya al final del 2010. Per tant, i no és que vulgui 
posar medalles al govern anterior i que vostès hi participaven, i perquè fins i tot 
l’Ajuntament de Sant Cugat va complir amb la seva obligació, però no em vull estar 
de dir que això es pot fer perquè es van adquirir tots els compromisos a final del 
2010 i perquè hi ha aquestes consignacions pressupostàries es pot fer front a 
aquests pagaments incomplint, fins i tot la Generalitat de Catalunya el pagament de 
la quantitat que tenia compromesa. I vull fer especial esment com ja ho vaig fer 
l’altra vegada i fer un agraïment públic a la senyora Montserrat Turu per la seva 
tossuderia amb la persecució que aquesta fita es pogués dur a terme. Quan refereix 
al punt número dos, és que admetin això, perquè ens trobem amb un problema que 
també vaig comentar i és que el fet que nosaltres, tan Valldoreix com Sant Cugat, 
que teníem aquesta consignació pressupostària, perquè tenia la disponibilitat dels 
diners, pugui fer-li aquest emprèstit a la Generalitat i es puguin fer les obres, posa 
de manifest un problema que la carta d’intencions de la Generalitat de Catalunya, 
no és ni més ni menys que això, una carta d’intencions, com així ho avala la 
secretaria-intervenció d’aquesta EMD. No hi ha cap compromís. El compromís que 
en el seu dia s’incompleix d’acord de la Generalitat de finals de 2010, es continua 
incomplint al llarg del 2011, i 2012, i tenim una carta d’intencions d’aquest acord 
però que de fet no hi ha cap acord d’aquest retorn d’aquestes plurianualitats. Això 
significa com ja vaig dir, que estem comprometen uns diners que degut a la baixa 
que hi ha hagut en l’adjudicació de l’obra, tant l’Ajuntament de Sant Cugat com 
Valldoreix, hauríem pogut disposar per fer altres inversions que ens interessaven. 
Però el problema no és aquest, sinó que no existeix un document real de 
reconeixement de deute, perquè si la Generalitat fa aquesta proposta i resulta que 
no pot pagar en tres anys, a mi tant me fa, a mi el que m’interessaria és tenir el 
compromís que si que pagarà, sinó és en tres que sigui en set anys o de la manera 
que sigui. I de moment aquest acord no hi és. Per tant aquest és un tema que 
m’agradaria posar damunt la taula. Nosaltres evidentment votarem favorablement, 
tant el punt número 1 com el número 2, però pensem que és important que es posi 
de manifest aquesta situació. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que aquest tema ja s’ha comentat sobradament, 
però està clar que no és imputable a aquesta EMD el fet que la Generalitat no hagi 
fet front als pagaments, hi ha una carta, un compromís i evidentment això s’haurà 
de passar a acords del govern de la Generalitat per donar-li validesa, però tenim un 
document i esperem que això tiri endavant. Si no és així, em diuen una altra manera 
de fer-ho? 
 



 

 

Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que considera 
que si que hi ha una certa imputabilitat a vostè com a l’Alcaldessa de Sant Cugat, 
perquè són del mateix grup polític i les pressions haurien pogut ser més fortes. Això 
per una banda i per altra banda, jo l’insto a que si no s’ha pogut fer més, i el que jo 
no poso en dubte són els seus esforços, però no han estat suficients, no han estat 
els necessaris per conquerir la fita que volíem aconseguir, que és que aquesta 
administració tingui la garantia que li retornaran els diners que li presta a la 
Generalitat de Catalunya i per tant, l’emplaço a que faci tots els esforços necessaris, 
no per tenir aquest acord, sinó per aconseguir efectivament un acord de govern de 
la Generalitat com a mínim si més no, reconeixent aquest deute amb la nostra 
administració. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que no li quedi cap dubte que per descomptat 
ho farem i és el nostre objectiu perquè els diners són de tots, i per tant els primers 
interessats som nosaltres. El que si que queda clar és que si no es feia d’aquesta 
manera, si no tiràbem endavant d’aquesta manera, difícilment hagués tirat endavant 
i això s’hauria pogut bloquejar i no començar les obres. I la mostra és que les obres 
ja  han començat i encara no hem pagat ni cinc. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
2.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA DESPESA PLURIANUAL ANYS 2012-2013 
PEL SOTERRAMENT DE LES LÍNIES D’ALTA TENSIÓ 
 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que s’ha aprovat 
l’Acta de Seguiment, en data 18 de juliol de 2012, del Conveni per a la reordenació 
de les línies d’alta tensió que transcorren per les zones urbanes de Valldoreix, en la 
qual l’EMD de Valldoreix s’ha compromès a la despesa plurianual d’aportació a 
ENDESA pel soterrament de les torres d’alta tensió, de quantitat total 2.068.090’69 
euros. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR la despesa plurianual consistent en la transferència a 
l’empresa ENDESA de la quantitat total de 2.068.090’69 euros, en les següents 
anualitats: 
 
Any 2012  1.250.000’00 euros 
Any 2013     818.090’69 euros 
 
SEGON.- En el Pressupost municipal 2012 hi ha suficient consignació pressupostària 
per fer el pagament de 1.250.000 euros, amb el següent finançament: 



 

 

 
• Crèdit de Banc de Sabadell  900.000 euros 

 
• Crèdit de Catalunya Caixa   324.000 euros 
• Romanent de tresoreria afectat    26.000 euros 

 
• Total      1.250.000 euros 

 
TERCER.- En el  Pressupost municipal 2013 s’haurà d’incloure la despesa de 
818.090’69 euros, amb el següent possible finançament: 
 

• Credit Caixa de la Diputació any 2012  175.000 euros 
• A incorporar com a finançament afectat. 

 
• Credit Caixa de la Diputació any 2013  175.000 euros 

 
• 50% de la liquidació amb l’Ajuntament  364.697 euros 
• De Sant Cugat dels endarrerits als efectes 
• Del nou afitament      

 
• Romanent de tresoreria    103.393’69 euros 

 
En el cas de rebre la subvenció de 400.000 euros sol.licitada dins la Xarxa de 
Governs Locals, aquest finançament es modificaria. 
 
En cas de signar-se el conveni amb l’ICAEN de la Generalitat de Catalunya, a 
mesura que s’anés rebent el retorn dels 677.311’14 euros avençats per aquesta 
EMD de Valldoreix, es podria anar amortitzant el crèdit del Banc de Sabadell. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
 
3.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 11 REGULADORA DEL 
PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU. 
 
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. 
 
Vista la proposta de modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 11 presentada per la 
Sra. Núria Sabat, actuant en nom i representació de la concessionària Eventing 
Sports Cinc, SL, en data 25 d’octubre de 2012, registrada d’entrada a aquesta EMD 
amb núm. 4028, en la que es proposen les següents modificacions: 



 

 

 
- Augmentar l’IPC un 3,1% que es correspon a la variació del IPC de Catalunya 

del mes d’agost de 2011 al mes d’agost de 2012. 
- Afegir els següents preus públics: 
 

o Quota només pàdel de 31,32€/mes (amb la matricula de 43,55€) 
proposada com a tarifa única seguint en la línea de pagar només el 
que s’utilitza i com a mitjana dels preus actuals de tarifa piscina, tarifa 
fitness, tarda cap de setmana, migdia cap de setmana i matí cap de 
setmana. Aquesta quota és pels usuaris que només vulguin accedir a 
les pistes de pàdel, la resta d’usuaris (els que paguen la quota 
general) poden accedir a totes les instal·lacions, incloses les pistes de 
pàdel. 

o Quota de la llum de la pista de pàdel a 8€/hora amb el referent de 
l’ordenança fiscal del 2006. 

o Quota de lloguer pista pàdel de 28€/h com a proposta per reduir la 
actual i fer un preu més competitiu. 

o Quota d’abonament de 5 sessions d’entrenador personal a 180€ amb 
una pujada d’un 20% respecte al abonament de 10 sessions per la 
demanda de sessions de 30min. 

- Augmentar l’IVA 13 punts, passant del tipus reduït del 8 al tipus general del 
21, canvi imposat per la reforma legislativa d’aquest impost. 

 
Atès que, tal i com s’acaba d’exposar, l’IVA pot variar al llarg de la vigència de la 
present Ordenança es proposa publicar els preus base sense IVA i els preus finals 
amb IVA, per tal de poder calcular les variacions sense necessitat de modificar el 
text de l’Ordenança. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment  la modificació de l’ ordenança fiscal núm. 11 
Reguladora del preu públic per a la prestació del servei del Complex Esportiu.  
 
 

Ordenança fiscal núm. 11 Reguladora del preu públic per a la prestació del servei del Complex 
Esportiu.  

 
 

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        

   Preu anual 
sense 

matricula 

   
Preu anual 

sense matricula
PREU ABONAMENT 
MENSUAL 2013 Preu matrícula 

Preu 
mensual  Preu matrícula 

Preu 
mensual 



 

 

Adult 35,99 € 41,29 € 506,18 €  43,55 € 49,96 € 612,48 € 

Jove 21,19 € 31,74 € 315,86 €  25,64 € 38,41 € 382,19 € 

Infant 21,19 € 15,27 € 117,30 €  25,64 € 18,48 € 141,94 € 

Gent gran/discapacitat 14,27 € 21,19 € 201,65 €  17,27 € 25,64 € 243,99 € 
Familiar (nombrosa, 
monoparental, a partir de 
segon membre) 23,82 € ** **  28,82 € ** ** 

Cap de setmana 21,19 € 21,19 € 202,68 €  25,64 € 25,64 € 245,24 € 

Migdia cap de setmana 21,19 € 21,19 € 202,68 €  25,64 € 25,64 € 245,24 € 

Mati cap de setmana 35,99 € 30,69 € 315,85 €  43,55 € 37,14 € 382,18 € 

Tarda cap de setmana 35,99 € 35,99 € 385,79 €  43,55 € 43,55 € 466,81 € 

Abonat piscina coberta ** 18,52 € **  ** 22,41 € ** 

Abonat fitness ** 18,52 € **  ** 22,41 € ** 

Quota padel 36,00€ 25,89 € 329,43 €  43,55 € 31,32 € 398,60 € 
** El preu mensual i el preu anual sense matrícula per famílies nombroses es calculen: sumant el preu del membre de 
la família que li correspongui segons la taula el preu més car i sense descompte; més el preu de la resta de membres de 
la família que se’l aplica la quota que els correspongui segons la taula amb un 15 per cent de descompte. 

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

         

   
Preu anual 

sense 
matricula 

   

Preu anual 
sense matricula

PREU ABONAMENT 
MENSUAL AMB REVISIÓ 
MÈDICA Preu matrícula 

Preu 
mensual  Preu matrícula 

Preu 
mensual 

Adult 35,99 € 43,44 € 506,18 €  43,55 € 52,56 € 612,48 € 

Jove 21,19 € 33,89 € 315,86 €  25,64 € 41,01 € 382,19 € 

Infant 21,19 € 16,94 € 117,30 €  25,64 € 20,50 € 141,94 € 

Gent gran/discapacitat 14,27 € 24,34 € 201,65 €  17,27 € 29,46 € 243,99 € 
Familiar (nombrosa, 
monoparental, a partir de 
segon membre) 23,82 € ** **  28,82 € ** ** 

Cap de setmana 21,19 € 24,34 € 202,68 €  25,64 € 29,46 € 245,24 € 

Migdia cap de setmana 21,19 € 24,34 € 202,68 €  25,64 € 29,46 € 245,24 € 

Mati cap de setmana 35,99 € 35,85 € 315,85 €  43,55 € 43,37 € 382,18 € 

Tarda cap de setmana 35,99 € 38,09 € 385,79 €  43,55 € 46,09 € 466,81 € 

Abonat piscina coberta ** 18,52 € **  ** 22,41 € ** 

Abonat fitness ** 18,52 € **  ** 22,41 € ** 
** El preu mensual i el preu anual sense matrícula per famílies nombroses es calculen: sumant el preu del membre de 
la família que li correspongui segons la taula el preu més car i sense descompte; més el preu de la resta de membres de 
la família que se’l aplica la quota que els correspongui segons la taula amb un 15 per cent de descompte. 

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        



 

 

PREU ENTRADES 
PUNTUALS A LA 
INSTAL.LACIÓ ENTRADES PUNTUALS   ENTRADES PUNTUALS  

 Tipus d' usuari         

Infant 3,58 €    4,33 €   

Jove 6,00 €    7,27 €   

Adult 9,64 €    11,67 €   

Gent Gran 2,37 €    2,86 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        
PREU ANUAL NATACIO 
ESCOLAR (1 SESSIO X 

SETMANA)  NATACIO ESCOLAR   NATACIO ESCOLAR  

 Tipus d' usuari         

Escola Bressol 137,71 €    166,62 €   

Infantil 134,56 €    162,81 €   

Primària 127,16 €    153,86 €   

Secundària 114,94 €    139,07 €   

Cicle formatiu-batxillerat 114,94 €    139,07 €   

Eduació Especial 155,75 €    188,45 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        

PREU TRIMESTRAL 
CURSOS NATACIÓ HIVERN 

(LECTIU 1 SESSIO X 
SETMANA) NATACIO ESCOLAR   NATACIO ESCOLAR  

 Tipus d' usuari         

Nadons 107,01 €    129,49 €   

Nens I 91,17 €    110,31 €   

Nens II 91,17 €    110,31 €   

Nens III 91,17 €    110,31 €   

Joves 75,18 €    90,96 €   

Adults 88,97 €    107,66 €   

Gent Gran 54,89 €    66,42 €   

Aigua-gym 88,97 €    107,66 €   

Aigua-Aeròbic 88,97 €    107,66 €   

Terapéutica 96,42 €    116,67 €   

Matronació 96,42 €    116,67 €   

Discapacitats 96,42 €    116,67 €   



 

 

Entrenaments Personalitzats 96,42 €    116,67 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        
PREU TRIMESTRAL PER A 

CLUBS D'ACTIVITAT 
AQUATIQUES CLUBS     CLUBS    

 Tipus d' usuari         
Grup Iniciació                          
-una sessió setmana- 72,55 €    87,79 €   
Grup Perfeccionament         -
una sessió setmana- 72,55 €    87,79 €   
Club de Sincronitzada           -
dues sessions setmana- 72,55 €    87,79 €   
Club de Kung fu                      
-una sessió setmana-    72,55 €    87,79 €   
Club Esgrima                           
-una sessió setmana-      72,55 €    87,79 €   
Altres Club                                
-dues sessions setmana- 72,55 €    87,79 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        
PREU LLOGUER (PER A 

CLUBS, 
ENTITATS,ESCOLES…) LLOGUERS     LLOGUERS    

 Tipus d' usuari         

1 carrer/hora 21,34 €    25,82 €   

2 carrers/hora 39,14 €    47,36 €   

1 carrer/2hores 39,14 €    47,36 €   

1/2 piscina petita/1 hora 39,14 €    47,36 €   

Piscina lliure (per nen) 1,96 €    2,37 €   

Lloguer pist paddle 9,55 €    11,55 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        
PREU TRIMESTRAL 

CURSOS DE FITNESS 
CURSOS 
FITNESS     CURSOS FITNESS  

 Tipus d' usuari         

Adults 94,27 €    114,07 €   
Balls de saló                               
-per parella- 212,88 €    257,59 €   

Joves 76,80 €    92,93 €   



 

 

Infantil 71,50 €    86,52 €   

Gent gran 42,29 €    51,17 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        

SERVEI D'ACOLLIDA ACOLLIDA     ACOLLIDA    

 Tipus d' usuari         

1h/dia per setmana Gratuita  5,68 €   Gratuita 6,87 €  

2h/dia per setmana 10,50 € 10,50 €   12,71 € 12,71 €  

3h/dia per setmana 15,27 € 15,27 €   18,48 € 18,48 €  

4h/dia per setmana 19,67 € 19,67 €   23,80 € 23,80 €  

Abonament 10 hores 44,87 € 44,87 €   54,29 € 54,29 €  

Abonament 20 hores 93,17 € 93,17 €   112,74 € 112,74 €  

Abonament 30 hores 140,33 € 140,33 €   169,80 € 169,80 €  

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        

PREU ENTRENADOR 
PERSONAL / PILATES ENTRNADOR PILATES   ENTRNADOR PILATES  

Quota mensual        

Per tot tipus d' usuari 
Abonament 5 sessions ----    180,00 €   

Per tot tipus d' usuari 
Abonament 10 sessions 247,49 €    299,46 €   

Per tot tipus d' usuari 
Abonament 20 sessions 464,71 €    562,30 €   

        

        

Quota per sessió        

Per tot tipus d' usuari 37,37 €    45,22 €   

Revisió mèdico-esportiva 34,03 €    41,18 €   

Revisió mèdico-bàsica 22,67 €    27,43 €   

Prova cardiovàscular 39,71 €    48,05 €   

Dietista 45,44 €    54,98 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        



 

 

PREUS PISCINA ESTIU 
2012 

ENTRADES 
PISCINA 
ESTIU      

ENTRADES 
PISCINA 
ESTIU     

Bany lliure        

Entrada individual        

menors 16 anys 2,10 € 2,10 € 1,62 €  2,54 € 2,54 € 1,96 € 

Adults 3,77 € 4,73 € 2,86 €  4,56 € 5,72 € 3,47 € 

Abonaments 10 banys              

menors 16 anys 16,80 €      20,33 €     

Adults 32,46 €      39,27 €     

Abonaments 20 banys              

menors 16 anys 28,07 €      33,96 €     

Adults 57,18 €      69,19 €     

               

Entrades especials grups i 
entitats (sense curset) grup 
mínim 10 persones 1,96 €      2,37 €     

Reserva de carrers per a 
grups,clubs, entitats,  *      *     

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        

PREUS PISCINA COBERTA 
2012 

PREUS 
PISCINA 
COBERTA 
2012      

PREUS 
PISCINA 
COBERTA 
2012     

Bany lliure Feiners 
Dissabtes 
i festius 

Dia del 
banyista  Feiners 

Dissabtes i 
festius Dia del banyista 

Entrada individual        

menors 16 anys 2,20 € 2,20 € 1,81 €  2,66 € 2,66 € 2,19 € 

Adults 5,30 € 5,97 € 3,53 €  6,41 € 7,22 € 4,27 € 

Abonaments 10 banys              

menors 16 anys 20,43 €      24,72 €     

Adults 35,89 €      43,43 €     

Abonaments 20 banys              

menors 16 anys 30,07 €      36,39 €     

Adults 59,57 €      72,08 €     

               

Entrades especials grups i 
entitats (sense curset) grup 
mínim 10 persones 2,34 €      2,83 €     



 

 

Reserva de carrers per a 
grups,clubs, entitats,               

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        
PREUS PER A CURSOS 
NATACIÓ ESTIU 2012 CURSOS NATACIO ESTIU   CURSOS NATACIO ESTIU   

Tipus usuari        

Nens I  35,99 €    43,55 €  

NensII  35,99 €    43,55 €  

Nens III  35,99 €    43,55 €  

Joves  25,54 €    30,90 €  

Adults  30,17 €    36,50 €  

Gent Gran  17,95 €    21,72 €  

Aigua-gim  30,17 €    36,50 €  

Aigua-Aeròbic  30,17 €    36,50 €  

Terapèutica  31,74 €    38,41 €  

Matronatació  31,74 €    38,41 €  

Discapacitat  31,74 €    38,41 €  

Entrenaments personalitzats  31,74 €    38,41 €  

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        

PREUS PER A NATACIÓ 
ESCOLAR ESTIU 

NATACIO 
ESCOLAR 
ESTIU      

NATACIO 
ESCOLAR 
ESTIU     

10 sessions amb monitors         

Escola Bressol 52,22 €    63,18 €   

Infantil  49,97 €    60,47 €   

Primaria 49,97 €    60,47 €   

Secundària 44,20 €    53,48 €   

Cicle formatiu-batxillerat 44,20 €    53,48 €   

Educació Especial 60,48 €    73,18 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        

ESTETICA ESTETICA      ESTETICA     

Tractament        

Depilacions        



 

 

llavi superior 3,28 €    3,97 €   

celles  4,39 €    5,31 €   

disseny celles 6,57 €    7,95 €   

facial  4,87 €    5,89 €   

aixelles  5,49 €    6,64 €   

ingles 5,49 €    6,64 €   

braços 6,54 €    7,91 €   

1/2 cames 12,03 €    14,55 €   

cames senceres 16,42 €    19,87 €   

        

Depilacions        

aixelles 7,06 €    8,55 €   

ingles 6,49 €    7,85 €   

braços 8,16 €    9,88 €   

esquena 5,49 €    6,64 €   

pit  5,49 €    6,64 €   

1/2 cames 14,27 €    17,27 €   

cames senceres 19,67 €    23,80 €   

        

Mans i Peus        

manicura 13,17 €    15,94 €   

manicura francesa 11,26 €    13,63 €   

pedicura 21,96 €    26,57 €   

pedicura francesa 24,10 €    29,17 €   

pedicura amb gel 27,40 €    33,15 €   

ungles de gel 52,70 €    63,76 €   

relleno 25,20 €    30,49 €   

ungles de porcelana 52,70 €    63,76 €   

relleno 25,25 €    30,55 €   

trencament d' ungla 5,49 €    6,64 €   

        

Tractaments facials        

neteja cutis 30,69 €    37,14 €   

t. especials 38,42 €    46,49 €   

peeling àcid glicòlic 60,38 €    73,06 €   

drentage limfàtic facial 21,96 €    26,57 €   

algoteràpia facial 24,10 €    29,17 €   

maquillatge de carrer 16,42 €    19,87 €   

maquillatge de nit 18,62 €    22,52 €   

tint pestanyes 13,13 €    15,88 €   



 

 

permanent pestanyes 27,40 €    33,15 €   

Tractaments corporals        
massatge complet estètic amb 
producte (10) 263,48 €    318,81 €   
massatge local estètic amb 
producte (10) 131,74 €    159,40 €   

tract. Anticel·lulitic (10) 307,68 €    372,29 €   

trac. Reafirmant (10) 439,13 €    531,35 €   

tract de pits (10) 274,46 €    332,09 €   
peeling corporal complert amb 
mascareta 49,40 €    59,78 €   

envoltoris d' algues i fangs 28,45 €    34,42 €   

Sudació 30,64 €    37,08 €   
tractament de cames cansades 
(10) 109,78 €    132,84 €   

        

Solarium 5,78 €    6,99 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        

FISIOTERAPIA FISIOTERAPIA      FISIOTERAPIA     

         

Fisioteràpia (per sessió) 26,37 € 23,58 €   31,90 € 28,53 €  

Osteopatia (per sessió) 43,96 € 48,30 €   53,19 € 58,45 €  

massatge 20' 12,18 € 13,75 €   14,74 € 16,63 €  

massatge 30 17,47 € 19,57 €   21,14 € 23,68 €  

massatge 45' 26,44 € 29,64 €   32,00 € 35,87 €  

massatge 60' 32,79 € 37,04 €   39,68 € 44,82 €  

pack 5 massatges 30' 79,43 € 86,87 €   96,10 € 105,11 €  

pack 5 massatges 45' 120,76 € 134,70 €   146,12 € 162,98 €  

pack 5 massatges 60' 151,50 € 164,24 €   183,31 € 198,74 €  

Fisioteràpia a domicili 32,83 € 37,04 €   39,72 € 44,82 €  

cursos pre part (15 hores) 164,24 € 219,85 €   198,74 € 266,02 €  

cursos post part (15 hores) 164,24 € 219,85 €   198,74 € 266,02 €  

escola d' esquena (23 hores) 253,22 € 307,30 €   306,39 € 371,83 €  

Podologia 26,25 € 28,64 €   31,77 € 34,65 €  

revisió mèdica bàsica 21,98 € 24,10 €   26,59 € 29,17 €  

revisió mèdica esportiva 33,89 € 37,04 €   41,01 € 44,82 €  

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  



 

 

        
ESCOLES ESPORTIVES 

ESTIU 
ESCOLES ESPORTIVES 
ESTIU    

ESCOLES ESPORTIVES 
ESTIU   

Juny 2012 (9 a 14h) 49,12 €    59,43 €   

Juny 2012 (9 a 15h) 63,01 €    76,24 €   

Juny 2012 (9 a 17h) 78,71 €    95,24 €   
Juliol i setembre 2012 (9 a 14 
h) 69,69 €    84,32 €   
Juliol i setembre 2012 (9 a 15 
h) 110,21 €    133,36 €   
Juliol i setembre 2012 (9 a 17 
h) 120,81 €    146,18 €   
Servei acollida per 
setmana/hora 6,66 €    8,06 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        
ESTADES TOT TERRENY 

(DE 9 A 13 ANYS) TOT TERRENY      TOT TERRENY     

Juliol I 238,18 € 312,30 € 333,45 €  288,20 € 377,88 € 403,48 € 

Juliol II 238,18 € 312,30 € 333,45 €  288,20 € 377,88 € 403,48 € 

        

        

Dinars dia per tota l' estada 7,06 €    8,55 €   

Dinars esporàdics 8,07 €    9,76 €   

tardes per totes les tardes 2,00 €    2,43 €   

tardes esporàdiques 7,06 €    8,55 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        
CASAL AVIS VALLDOREIX 

2012 CASAL AVIS      CASAL AVIS     

2 dies setmana 26,92 €    32,57 €   

1 dia setmana 14,60 €    17,66 €   

2 dies setmana + 1 curset 32,51 €    39,33 €   

piscina lliure 14,56 €    17,62 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        
Proposta col·lectius (quota 

trimestral) COL.LECTIUS      COL.LECTIUS     

piscina lliure + 1 activitat 20,45 €    24,74 €   



 

 

piscina 1 dia + 1 17,99 €    21,77 €   

piscina lliure 14,56 €    17,62 €   

piscina lliure 1 dia / setmana 11,93 €    14,44 €   

1 activitat setmana 9,64 €    11,67 €   

        

 

 
BASE 2013 (+IPC 3,10%) 

    
PREUS 2013 (21% IVA INCLÓS) 

  

        

Altres tarifes ALTRES      ALTRES     
abonat piscina coberta socis 
clubs 14,49 €    17,53 €   

abonats club instal·lació 3,01 €    3,64 €   

abonat sala fitness 18,52 €    22,41 €   

escoles esportives hivern 69,69 €    84,32 €   

per setmana nadal 110,21 €    133,36 €   
escoles esportives hivern 
dissabtes 103,84 €    125,65 €   

Lloguer pista poliestportiva  17,80 €    21,54 €   

Lloguer pista padel ---    28,00 €   

Llum pista padel ---    8,00 €   
 

 
SEGON.- EXPOSAR AL PÚBLIC els acords precedents durant el termini de 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. 
 
TERCER.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província el text de les Ordenances Fiscals 
una vegada aprovades definitivament. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I 
GONZÀLEZ  i manifesta que anuncia la seva abstenció tal com va fer en la 
modificació general de les ordenances fiscals, però sembla ser que el complex 
esportiu no havia tingut temps de presentar els preus. Al marge de l’abstenció, crida 
l’atenció que en un servei públic hi hagi quasi dues planes de serveis dedicats a la 
cosmètica personal, com la manicura, la pedicura o la depilació. Moltes gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que malgrat no 
comparteixo que la concessionària continuï portant la concessió del Complex 
Esportiu, però si entenc que mentre la tingui, ha de donar aquells serveis que li ha 



 

 

demanat el públic. Per tant, tots aquells que ha mencionat el senyor Alonso, més 
una llista ben llarga que està aquí, em sembla perfecte que estiguin oferts i al preu 
que el públic estigui disposat a pagar. 
 
Contesta el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta al senyor Canals que 
això no és una empresa privada, que és un servei públic, i que en principi es regeix 
per un contracte amb unes clàusules i un objecte concret que és l’explotació de una 
zona esportiva, piscines i bar.  
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que l’explotació 
de la zona esportiva, piscines i bar, és correcte, és el que diu el contracte, però 
també el públic que està tenint aquest pavelló esportiu com molts d’altres i no vull 
fer servir noms d’altres empreses, el seu públic és femení i le senyores necessiten 
determinats serveis. I són les que els demanen, i els ha mencionat vostè... i recollint 
comentaris del públic, hi ha senyors també que els necessiten i és una qüestió que 
entenc que és un servei que s’ha de prestar. I podríem estar fins a les 12 discutint 
aquest tema.... Gràcies. 
 
VOTACIÓ.- 8 vots a favor: 1 del membre del grup  PP i 7 dels membres del grup 
CiU-Actuem. 1 abstenció del membre del grup CPCV. 
 
4.- RESOLUCIÓ DELS RECURSOS DE REPOSICIÓ INTERPOSATS PER PAU 
ALONSO I PER L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES PROGRESSISTES DE 
VALLDOREIX A LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DEL 
COMPLEX ESPORTIU DE VALLDOREIX. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que en data 19 de juliol de 2012, el Ple de la 
Junta de Veïns, va adoptar l’acord de modificació del contracte de gestió del servei 
públic del complex esportiu de Valldoreix mitjançant concessió administrativa. 
 
Atès que en data 14 d’agost de 2012, l’Associació de veïns i veïnes progressistes de 
Valldoreix, varen interposar Recurs de Reposició contra aquest acord. 
 
Atès que en data 16 d’agost de 2012, Pablo Alonso Gonzàlez, com a vocal d’ICV-
EUiA i portaveu de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix, va 
interposar Recurs de Reposició contra aquest acord. 
 
Atès que en data 19 de setembre de 2012, es va donar audiència a l’empresa 
Eventing Sports Cinc, S.L, com concessionària del complex esportiu de Valldoreix, 
dels recursos de reposició interposats, perquè com a part interessada poguessin 
al.legar allò que estimessin convenient. 
 



 

 

Atès que en data 28 de setembre de 2012, Eventing Sports Cinc, S.L ha presentat 
al.legacions demanant que es desestimin els recurs de reposició interposats, i es 
confirmi el conveni entre l’EMD de Valldoreix i Eventing Sports Cinc, S.L, aprovat per 
la Junta de Veïns del dia 19 de juliol de 2012. 
 
Atès el següent informe de data 22 d’octubre de 2012,  emès  pel lletrat Romà Miró 
Miró, al respecte dels recursos de reposició interposats. Aquest informe incorpora 
com annexos l’informe de la Secretària-interventora de data 17 d’octubre de 2012; 
l’informe de l’enginyer de l’EMD de data 19 d’octubre de 2012; i l’informe 
l’Arquitecte de l’EMD Pere Brualla de data 19 d’octubre de 2012: 
 
“A petició de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix (en endavant, EMD) 
s’emet el present informe en relació als recursos de reposició interposats pel Sr. 
Pablo Alonso González, en la seva condició de vocal de la Junta de Veïns de l’EMD 
per ICV-EUiA i portaveu de CPC, i pel Sr. Xavier Lecina Villanova, en representació 
de l’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix, contra l’acord de la 
Junta de Veïns de l’EMD de 19 de juliol de 2012 pel qual s’aprova el conveni entre 
l’EMD i Eventing Sports Cinc SL relatiu al contracte de gestió del complex esportiu 
de Valldoreix.  
 
A).ANTECEDENTS  
 
A.I).- Resum del contingut de l’acord de 19.07.2012 que aprova el conveni  
 
Conforme es deriva de la certificació de Secretaria General de l’EMD, a partir de la 
constatació d’un seguit de deficiències del contracte per la gestió del servei públic 
del complex esportiu de Valldoreix, adjudicat el 30 de gener de 2003 a l’empresa 
Eventing Sports Cinc SL (en endavant Eventing), ambdues parts contractants han 
arribar a un pacte per donarne solució.  
 
En aquest sentit, malgrat la previsió contractual d’incloure en la concessió la gestió 
d’un bar restaurant, el cert és que, després del temps transcorregut, aquesta 
instal·lació no s’havia arribat a instal·lar per manca de viabilitat econòmica derivada 
de la falta de demanda. És més, la voluntat de l’EMD de què no s’instal·lés s’havia 
evidenciat des de l’any 2004. Per tant, calia resoldre com es complia l’obligació 
d’Eventing de realitzar una inversió de 120.000 euros.  
 
Al respecte, el conveni aprovat per l’acord recorregut preveu que Eventing 
assumeixi la realització d’una inversió de 161.543 +IVA, és a dir, més de 190.000 
euros; quantitat molt superior a la inversió compromesa i, fins i tot, a la seva 
actualització. Concretament, segons l’informe tècnic, l’actualització de 120.000 euros 
donaria un resultat de 151.200 euros.  
 



 

 

La indicada inversió substitutiva anirà destinada, per una banda, a la construcció i 
instal·lació de 4 pistes de pàdel que substituiran la pista poliesportiva, que, 
conforme s’acredita a l’informe de l’Arquitecte de l’EMD de 19 d’octubre d’enguany, 
a més de tenir un ús o demanda totalment insuficient, és font de conflictes de 
seguretat ciutadana en el seu estat actual.  
 
D’una altra banda, la inversió també es destina a una finalitat mediambiental 
imprescindible per al bon funcionament i la sostenibilitat de la instal·lació. Eventing 
realitzarà obres de millora de la ventilació dels vestidors i de millora del sistema 
d’instal·lacions i serveis del Complex per tal de millorar el rendiments i de reduir els 
consums.  
 
El conveni aprovat també recull una modificació contractual destinada a limitar les 
despeses assumides fins ara per l’EMD en matèria de subministraments de gas, 
electricitat i aigua. A partir del conveni l’EMD assumirà, via subvenció 
compensatòria, un màxim de 50.000 euros per electricitat i gas i, en tot cas, 
aquesta xifra s’ajustarà als consums reals en cas que tinguin un cost inferior. La 
citada subvenció s’actualitzarà anualment a partir de 2014 en funció de l’increment 
dels preus d’aquests subministraments. Respecte l’aigua, es fixa una despesa 
màxima a assumir per part de l’EMD en 8.800 m3 , que en l’actualitat tenen un cost 
de 10.000 euros. En definitiva, per consums l’EMD assumeix un cost total de 60.000 
euros, quantitat sensiblement inferior als 111.000 euros (números rodons) que 
venia assumint amb anterioritat. Tot això sense computar els consums de les noves 
pistes de pàdel que també seran assumits per Eventing.  
 
En tercer lloc, el conveni estableix que Eventing deixarà de pagar el cànon anual, 
xifrat en un 20% dels beneficis i que en el període 2007- 2011, ambdós inclosos, ha 
implicat un ingrés municipal de 5.067,86 euros de promig.  
 
En quart lloc, en substitució d’aquest cànon, “la concessionària prestarà, en 
concepte de cànon, el servei de natació escolar” per a alumnes del Ferran i Clua, 
concretant el conveni que “Aquest servei gratuït consistirà en la prestació del curs 
de natació escolar, que es realitza des del mes de setembre al mes de juny, per un 
total de 100 alumnes de l’Escola Ferran i Clua”.  
 
També s’hi estableix que “la concessionària també prestarà el servei de natació dos 
dies setmanals durant tot el curs escolar als alumnes d’ASDI, sense percebre cap 
contraprestació per realitzar aquest servei.”  
 
Per últim, però no menys important, les parts convenen el desistiment respecte de 
qualsevol reclamació administrativa i judicial “donat que el present conveni dóna 
solució a totes elles i, per tant, els citats procediments deixen de tenir objecte”  
 



 

 

A.II).- contingut dels recursos de reposició  
 
Els dos recursos de reposició esmentats, que són idèntics, afirmen la il·legalitat de 
l’acord en considerar que aprova una modificació contractual contrària a les 
directives comunitàries relatives a la contractació realitzada per l’administració o 
sector públic.  
 
Sostenen que no hi ha raons d’interès públic degudament justificades, ni necessitats 
noves o imprevistes que fonamentin la modificació contractual aprovada. I afirmen 
que s’ha lesionat el principi de concurrència, ja que, al seu parer, la modificació 
implica una desnaturalització del contracte, una afectació a les condicions 
essencials, que, segons diuen, obliga a la resolució unilateral i a la tramitació d’un 
nou expedient de contractació.  
 
Els recurrents, a més, emmarquen aquestes al·legacions en un context restrictiu de 
la potestat o prerrogativa pública de modificar els contractes administratius i, fins i 
tot, assenyalen que la modificació ha de complir els requisits legals establerts per la 
legislació actualment vigent, malgrat tractar-se d’un contracte celebrat anteriorment 
i malgrat, en conseqüència, el dret transitori espanyol que afirma la inaplicabilitat 
del 4 text refós de la Llei de contractes del sector públic a casos com el que ens 
ocupa. Finalment, sol·liciten la resolució unilateral del contracte i que s’obri una 
nova licitació.  
 
B).CONSIDERACIONS JURÍDIQUES: 
 
B.1) L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI I, EN CONSEQÜÈNCIA, EL 
CONTINGUT D’AQUEST RESPON A L’INTERÈS PÚBLIC.  
 
Contràriament al que assenyalen els dos recursos de reposició interposats, l’acord 
de 19 de juliol de 2012 i el mateix conveni aprovat responen a l’interès públic. No és 
cert que no s’hagin justificat les raons d’interès públic que el fonamenten.  
 
Es detallen en la part expositiva del conveni les causes d’interès públic justificatives 
de l’acord següents:  
 
 Els estudis d’efici⋅ ència energètica que demostren la necessitat de realitzar 

inversions en el citat complex per tal de reduir els consums energètics –cosa que, 
com hem dit i es demostra en el propi acord- s’aconsegueix en reduir-los al voltant 
de 50.000 euros/any. Els efectes mediambientals de les actuacions destinades a fer 
més eficient i més sostenible el funcionament de les instal·lacions són evidents. 
 
  La ⋅ necessitat d’adaptar l’oferta esportiva del Complex atès que s’ha constatat 
l’existència d’una demanda d’usuaris de pàdel davant d’una –també constatada- 



 

 

manca d’ús o rendibilitat social de la pista poliesportiva que únicament té una 
activitat programada de 10/12 adults els dimarts de 22 a 23:30 hores. A banda, 
també s’ha constatat l’existència d’un ús indegut i vandàlic que ha ocasionat 
intervencions policials. 
  
 La necessitat ⋅ de concretar, després de vuit anys, la inversió que la concessionària 

tenia pendent de realitzar. Segons s’ha dit, en abandonar l’EMD, d’acord amb la 
concessionària, la idea d’instal·lar al Complex un bar-restaurant per manca de 
demanda, 5 es determinen les obres o inversions que ha de fer Eventing i que, 
evidentment, revertiran en favor de l’EMD al final de la concessió.  
 
 La necessitat de ⋅ reduir la despesa pública atès el context de crisi i contenció fiscal 

existent. Com hem apuntat i detallarem més endavant, el conveni signat implica una 
reducció de la despesa municipal i, en tot cas, la fixació d’un límit màxim, fins ara 
inexistent. Aquesta finalitat, per sí sola, és suficient per justificar l’interès públic de 
l’acord. Al respecte cal tenir present l’obligació de reduir el dèficit públic imposada 
per la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera i el Reial Decret-llei 4/2012,de 24 de febrer.  
 
A aquestes previsions legals bàsiques, s’afegeix la legislació catalana i, més 
concretament, la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i 
administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, la 
Disposició Transitòria Onzena, de la qual, sota el títol, modificació de contractes del 
sector públic estableix: 
 
 “1. Als efectes del que disposa la legislació de contractes del sector 
públic, les modificacions de contractes administratius que es duguin a 
terme durant l’exercici pressupostari de 2012 derivades de l’aplicació de 
mesures d’estabilitat pressupostària es fan per raons d’interès públic.”  ⋅  
 
Per últim, però no menys important, s’afegeix una raó que sobrevola la decisió 
presa: la resolució extrajudicial o extraprocessal d’un seguit de 
controvèrsies judicials que eventualment podien ocasionar un important 
volum de despesa per a l’EMD.  
 
Aquest punt és bàsic per acabar de contextualitzar el contingut del conveni. Com és 
conegut per les parts, existeix una perllongada controvèrsia jurídica que es concreta 
en un seguit de recursos contencioso-administratius, entre els quals destaquen un 
total de tres recursos que versen sobre les patologies 6 constructives del complex 
esportiu objecte de la concessió i un quart en el que es discuteix sobre el caràcter 
gratuït o no de les classes de natació als alumnes del col·legi Ferran i Clua i de 
l’entitat ASDI.  
 



 

 

En els tres primers Eventing, entre d’altres aspectes, al·lega l’incompliment per part 
de l’EMD de l’obligació de cedir les instal·lacions “en condicions de funcionament”, 
conforme exigeix el plec de clàusules. Aquesta controvèrsia ja es va evidenciar el 13 
d’octubre de 2003, és a dir, al començament de l’execució del contracte. En aquella 
data es firmà un acta per ambdues parts en les que es detallaven deficiències, 
algunes de les quals la mateixa EMD acceptava que no estaven resoltes. Des 
d’aleshores, l’EMD ha vingut executant obres sense que s’hagués aconseguit 
resoldre el litigi. És més, en les actuacions es van practicar proves pericials, amb un 
resultat contradictori, afirmant la favorable a Eventing que hi ha defectes 
constructius que obliguen a la concessionària a assumir un manteniment excessiu. 
D’estimar-se aquests recursos per part dels Tribunals, és clar que principis generals 
de dret i fins i tot principis contractuals (bona fe, prohibició de l’enriquiment sense 
causa, clàusula rebus sic stantibus) imposen la necessitat de mantenir l’equilibri 
econòmic financer destinat a assegurar la continuïtat en la prestació o gestió del 
servei públic. El Tribunal Suprem ha declarat que aquest principi està per sobre del 
de risc i ventura i fins i tot el considera una obligació encara que no estigui previst al 
plec. Ha declarat (sentència de 30 maig de 1999) que són nul·les les clàusules que 
prohibeixen revisar la retribució del concessionari.  
 
L’altre recurs, el referent a la gratuïtat o no dels ensenyaments de natació escolar 
per als alumnes de l’escola Ferran i Clua i l’entitat ASDI, té per objecte la pretensió 
d’Eventing de què es reconegui l’obligació de l’EMD de pagar-los. Fins el moment de 
la seva interposició, és a dir, amb referència a l’any 2009, Eventing reclama més de 
150.000 euros. Aquest contenciós també té un resultat incert, en recollir el plec 
previsions que poden interpretarse com que el compliment del contracte resta a 
l’arbitri de l’EMD o que poden arribar a esser considerades ambigües, per la qual 
cosa la seva interpretació no pot afavorir a l’EMD. De fet la 7 interpretació literal per 
part dels Tribunals de la clàusula 7.3 del redactat inicial del plec podria significar 
que la concessionària únicament estigués obligada a lliurar 200 entrades 
gratuïtes/any. Ara el conveni estableix clarament que l’obligació és prestar 
gratuïtament el servei a 100 alumnes/any durant el període setembre-juny. Per tant, 
l’acabament convencional d’aquests recursos, a banda d’evitar un llarg litigi amb un 
col·laborador de l’administració – que és la condició que teòricament tenen tots els 
concessionaris-, elimina un risc d’haver de fer front a una importantíssima despesa 
per a l’EMD, tant respecte a la inversió a realitzar en les instal·lacions com respecte 
al pagament del cost anual dels alumnes d’ambdós centres. A destacar, respecte a 
aquest últim, que el pacte evita de manera definitiva i per tot el que resta de 
contracte de concessió el pagament d’aquests serveis de natació escolar.  
 
B.2) NO EXISTEIX CAP DESNATURALITZACIÓ DEL CONTRACTE O CAP 
ALTERACIÓ SUBSTANCIAL QUE LESIONI ELS PRINCIPIS DE 
CONCURRÈNCIA O PUBLICITAT O QUE FACIN PRESUMIR QUE ARA ES 
PODRIEN PRESENTAR MÉS LICITADORS.  



 

 

 
Les referències al contingut del conveni realitzades en el present informe ens 
permeten afirmar que no existeix una desnaturalització del contracte. No estem 
davant d’unes noves prestacions que requereixin una nova adjudicació, ni tampoc 
davant un nou marc contractual que faci presumir que, a diferència del que va 
succeir en el seu dia, es presentarien ara d’altres aspirants a gestionar el Complex 
esportiu objecte d’aquest informe. En aquest sentit hem de recordar que en el seu 
moment únicament es va presentar Eventing.  
 
A banda del que s’ha indicat amb anterioritat, cal remarcar que aquesta afirmació es 
fonamenta en les consideracions següents:  
 
 En primer lloc, la inversió substitutiva acordada és procedent en tant que ja en el ⋅

2004 es van aprovar per l’EMD actuacions que impedien la instal·lació prevista del 
bar-restaurant; instal·lació 8 que, per cert, hagués restat un terç de la superfície 
destinada a la pràctica de l’esport. Ara es formalitza la destinació de la inversió.  
 
 Aquesta inversió substitutiva té una component mediambiental ⋅ –finalitat o objectiu 

molt present en la regulació de la modificació dels contractes que conté l’actual 
legislació de contractes del sector públic-. Respon també a un altre objectiu: facilitar 
l’adaptació de l’oferta de serveis a la demanda, que és un dels objectius que la 
concessionària ha de tenir molt en compte en la programació de la gestió, conforme 
s’estableix a la clàusula 4 del plec.  
 
 La substitució d’un c⋅ ànon de 5.067,86 euros per la concreció i “pacificació” de 

l’obligació de prestar gratuïtament el curs de natació escolar als alumnes de l’escola 
Ferran i Clua i de l’entitat ASDI també implica una millora de la posició contractual 
de l’EMD, si tenim present el redactat anterior, la interpretació de la clàusula que fa 
referència al lliurament de 200 entrades, la reclamació pendent tant des del punt de 
vista quantitatiu com temporal i, sobre tot, si la vinculem amb el pacte respecte a la 
reducció o limitació de costos a assumir per l’EMD per raó dels consums, que 
passem a examinar.  
 
 Com es recull a l’expedient administratiu, els nous pactes contemplen, per una ⋅

banda, que Eventing passa a assumir la responsabilitat sobre els pagaments dels 
consums d’electricitat i gas, que fins ara assumia, per imposició contractual, l’EMD. 
Aquesta obligació es matisa pel fet que aquesta ha d’abonar una subvenció 
compensatòria, per al manteniment de l’equilibri econòmic financer, de 50.000 
euros, que s’actualitzarà a partir de 2014. S’hi indica també que, en tot cas, aquesta 
és la despesa màxima en tant que hi ha el límit que mai podrà superar el cost real 
del consum. A banda, Eventing també assumirà els costos dels consums de les 
pistes de pàdel noves 
 



 

 

. D’altra banda, el consum de l’aigua es manté sota la titularitat de l’EMD, si bé amb 
un límit màxim de 8.800 m3, que implica un cost de 10.000 euros. Per tant, 60.000 
euros és la despesa total que assumeix l’EMD.  
 
L’estalvi és evident si tenim presents l’evolució dels consums de la instal·lació del 
complex esportiu. Fins i tot, amb les noves mesures d’eficiència energètica i amb les 
millores a introduir la reducció i/o limitació de despesa és molt clara, atès el promig 
de consum que se situa fins al 2011 al voltant dels 111.000 euros.  
 
Si tenint present les millores ja introduïdes i comparem la subvenció prevista per 
l’any 2012 (el conveni entrà en vigor a l’agost) i la projecció del consum real 
d’electricitat i gas, veiem que la contenció de la despesa tampoc admet dubtes. 
 
El conveni aprovat es basa en una previsió de consums de gas i electricitat per al 
2012 de 58.000 euros, IVA exclòs, la qual cosa significa que l’EMD hauria de pagar 
70.180 euros, si computem l’IVA. Cal tenir present que l’EMD és consumidor final i 
no pot repercutir aquest tribut. És a dir, l’estalvi per a l’EMD és de 8.000 euros o de 
20.180 euros, segons computem o no l’IVA.  
 
A partir del consum real del primer semestre –és a dir, amb dades més fiables-, la 
posició econòmica de l’EMD resulta més reforçada. Els 6 primers mesos hi ha hagut 
un consum de 31.937,42 euros (37.686,16 amb 18% d’IVA inclòs). Projectat aquest 
consum al segon semestre amb un IVA del 21%, resulta un cost de 38.644,28 
euros. Per tant, el cost total per al 2012 serà, en funció d’aquest consum real i de la 
seva projecció per al segon semestre, de 76.330,44 euros, que comparat amb la 
subvenció anual de 50.000 euros, resultaria un estalvi anual de 26.330,44 
euros pels consums de gas i electricitat. 
 
 Els mateixos càlculs serveixen també si els referim únicament al període d’agost a 
desembre de 2012, que és el primer al que s’aplica el conveni. Per aquest període la 
subvenció prevista és de 20.833 euros, però el consum és de 26.614,51 euros, que 
amb l’IVA aplicable, ascendeix a un cost de 32.043,88 euros. És a dir, durant 
aquests cinc mesos del 2012 l’EMD tindrà un estalvi d’11.211 euros pel 
concepte indicat.  
 
Pel que fa als consums de l’aigua, queda dit que la despesa màxima que assumeix 
l’EMD és de 10.000 euros, mentre que al 2011 el cost fou de 26.146 euros, el 2010 
de 31.508 euros i l’any 10 2009 de 30.278 euros. Per tant, l’estalvi se situa 
entre els 16.000 i els 21.000 euros pels consums d’aigua.  
En definitiva, aquestes previsions del conveni en cap cas impliquen una alteració 
que faci presumir que, de convocar una nova licitació, es presentarien més 
licitadors. Les modificacions són “a la baixa” i en aquest cas, la jurisprudència 
reconeix la seva procedència.  



 

 

 
B.3) EL RÈGIM JURÍDIC APLICABLE CONFIRMA LA CONFORMITAT A DRET 
DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI.  
 
En primer lloc ens trobem amb el plec de clàusules, que, com a lex inter partes, és 
el que primer disciplina les relacions jurídico-contractuals. Segons la seva clàusula 2: 
 
 “l’EMD podrà ordenar discrecionalment les modificacions que l’interès públic exigeixi 
i, entre altes, la variació de la quantitat, la qualitat i les característiques de les 
prestacions en què el servei consisteix, amb la compensació econòmica adient quan 
sigui procedent per tal de restablir l’equilibri econòmic de la concessió”  
 
Per tant, contràriament al que diu la part recurrent, el plec preveu la possibilitat 
d’introduir modificacions i també l’obligació de mantenir l’equilibri econòmic 
financer.  
 
Aquesta obligació de mantenir l’equilibri econòmic financer no és contradictòria amb 
la clàusula 7.5. Aquesta clàusula prohibeix que la concessionària demani 
compensacions econòmiques pel fet que el nombre d’usuaris (volum d’ingressos) i el 
volum de les despeses per serveis no siguin els que hagi previst. És a dir, si són 
inferiors els ingressos i superiors les despeses per aquests conceptes no pot 
demanar el restabliment de l’equilibri econòmic financer, però aquest no és el cas 
previst al conveni. Aquest, com hem vist, introdueix pactes que res tenen a veure al 
nombre d’usuaris o les despeses, sinó que estan destinades a l’estalvi energètic, a la 
reducció de despesa, etc.   
 
Hem vist també com la clàusula 4 obliga a l’adaptació de l’oferta de serveis a la 
demanda. En aquest sentit, la clàusula 5.5 inclou, entre les obligacions de la 
concessionària, “aplicar el programa esportiu ofertat i les seves posteriors 
modificacions, prèvia aprovació de l’EMD de Valldoreix”. En conseqüència, el 
Plec, degudament publicitat en el seu dia, ja havia establert la possibilitat d’introduir 
modificacions en l’oferta esportiva per tal d’adaptar a la demanda. Així s’ha fet 
mitjançant el conveni i atesa la insuficient demanda de serveis a la pista 
poliesportiva.  
 
A nivell de Llei formal o norma amb rang de Llei, el Plec es remet (clàusula 2) al 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprovà el text refós de la 
Llei de contractes de les administracions públiques i també a d’altres normes que 
confirmen la conformitat a Dret de l’acord impugnat.  
 
Aquesta remissió al Text refós aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2000, també es 
veu ratificada per la Disposició Transitòria Primera, apartat núm.2 del RDLegislatiu 
3/2001, que assenyala:  



 

 

 
2. Los contratos administrativos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la presente Ley se regirán, en cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, 
incluida su duración y régimen de prórrogas, por la normativa anterior  
 
S’ha de dir que el Rdleg. 2/2000 –articles 101 i 163, preveuen la modificació del 
contracte de gestió de serveis públics en termes que validen l’actuació de l’EMD. 
Concretament aquest últim assenyala:  
 
1. La Administración podrá modificar, por razones de interés público, las 
características del servicio contratado y las tarifas que han de ser abonadas por los 
usuarios.  
 
2. Cuando las modificaciones afecten al régimen financiero del contrato, la 
Administración deberá compensar al contratista de manera que se mantenga el 
equilibrio de los supuestos económicos que fueron considerados como básicos en la 
adjudicación del contrato.  
 
Els recurrents al·leguen la doctrina d’una circular 1/2011 de l’Advocacia de l’Estat i 
dels òrgans consultius que defensen que també els contractes adjudicats amb 
anterioritat al Reial Decret Legislatiu 3/2011 es regeixen 12 per aquesta norma i, en 
tot cas, pels principis del dret comunitari que impedeixen aprovar modificacions 
contràries als principis de publicitat i concurrència.  
 
Al respecte, s’ha de dir que l’esmentada circular assenyala que el règim de la 
modificació que els recurrents sol·liciten que s’apliqui és una creació del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea elaborada de manera progressiva a partir de la sentència 
Succhi di Frutia de 29 d’abril de 2004. És a dir, els recurrents reclamen que s’apliqui 
a un contracte de 2003 una doctrina que neix a partir del 2004.  
 
La indicada Circular també afirma la vigència dels principis de publicitat i 
concurrència sempre que no n’hi hagi una modificació substancial. En el present cas, 
ja ha quedat explicitada la inexistència d’alteració substancial. Les noves clàusules 
introdueixen unes prestacions que milloren la posició de l’EMD, a banda dels 
avantatges derivats de l’eliminació del risc de perdre diversos contenciosos que 
podrien implicar un important cost econòmic. Tot això sense oblidar que ja es va 
publicitar la possibilitat de modificar el contracte per adaptar l’oferta de serveis.  
 
Per tant, no hi ha infracció dels principis de publicitat i concurrència.  
 
Encara hi ha dos arguments més que ratifiquen la virtualitat jurídica de l’Acord 
impugnat.  
 



 

 

Per una banda, el RD Legislatiu 3/2011, estableix un règim de modificació, pel qual 
són admissibles les modificacions legals destinades a adequar el projecte o les 
prestacions contractuals als requeriments mediambientals, sempre que no s’alterin 
substancialment les prestacions. Aquest és el sentit que tenen les actuacions 
destinades a reduir els consums energètics derivats, per exemple, de la deficient 
ventilació o les destinades a reduir el consum d’aigua; actuacions que, insistim, no 
comporten l’alteració de les característiques essencials de la prestació contractada.  
 
Per últim, cal reiterar també l’aplicabilitat de la Llei 5/2012, del 20 de març, i, en 
concret, de la seva previsió que permet “les modificacions de contractes 
administratius que es duguin a terme durant l’exercici pressupostari de 
2012 derivades de l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària es 
fan per raons d’interès públic.”  
 
 
B.4) IMPROCEDÈNCIA DE LA SOL·LICITUD DE RESOLUCIÓ UNILATERAL 
DEL CONTRACTE. AQUESTA DECISIÓ IMPLICA UN IMPORTANT COST 
ECONÒMIC PER A L’EMD  
 
Finalment, després de defensar que hi ha una alteració substancial de les 
prestacions i la improcedència de l’Acord, els recurrents reclamen que es resolgui 
unilateralment el contracte i es convoqui nova licitació.  
 
Al respecte cal recordar que, tal com recull la repetida Circular 1/2011, en els 
supòsits de modificació substancial procedeix la resolució del contracte, amb 
reconeixement al contractista de l’oportuna indemnització.  
 
Caldria indemnitzar per les inversions no amortitzades, els danys i perjudicis que se 
li ocasionin (lucre cessant i dany emergent, és a dir, el que perd i el que deixa de 
guanyar), de conformitat amb l’art. 169 del RD Legislatiu 2/2000. Entre aquests 
danys i perjudicis, caldrà incloure les indemnitzacions que hagi de pagar per 
acomiadament de personal, llevat que, per imperatiu de l’Estatut dels Treballadors, 
es produeixi la successió d’empresa, amb la conseqüent subrogació de treballadors. 
És a dir, que el nou contractista hagi d’assumir les càrregues derivades d’haver 
d’incloure en la seva plantilla els treballadors actuals d’Eventing, efecte que 
evidentment tindrà un cost o càrrega de personal que empitjoraria el marc econòmic 
d’un eventual nou contracte en perjudici de l’EMD.  
 
CONCLUSIÓ Vistes les consideracions precedents, s’informa desfavorablement els 
recursos de reposició identificats al començament d’aquest informe, atès, 
principalment, que no s’han produït una modificació substancial del contracte, ni 
lesió en els principis de publicitat i concurrència, en haver-se establert uns pactes 
que resulten econòmicament avantatjosos per l’EMD. La Llei 5/2012 citada,així com 



 

 

les disposicions legals aplicables al contracte per a la gestió del Complex esportiu, 
ratifiquen la validesa jurídica del conveni. 
 
 Procedeix, per tant, desestimar els recursos de reposició, tot denegant la resolució 
del contracte i la convocatòria de nova licitació, la qual, a més, provocaria una lesió 
important en l’estabilitat econòmica de l’EMD.  “ 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, l’adopció del següent 
ACORD: 
 
DESESTIMAR els recursos de reposició interposats per l’Associació de veïns i 
veïnes progressistes de Valldoreix i per Pablo Alonso Gonzàlez com a vocal  d’ICV-
EUiA i portaveu de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix, tot 
denegant la resolució del contracte i la convocatòria de nova licitació, en base als 
informes que consten en la part expositiva d’aquest acord. 
 
NOTIFICAR aquest acord a l’Associació de veïns i veïnes progressistes de 
Valldoreix, a Pablo Alonso Gonzàlez i a Eventing Sports Cinc, S.L. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I 
ÀLVAREZ i manifesta que en aquest recurs, hem de felicitar el senyor Alonso per la 
seva rapidesa, jo el volia haver presentat però no vaig ser suficientment àgil. L’hem 
de felicitar encara que no comparteixo el contingut i l’argumentació de tot el que 
s’ha posat però no és el que s’ha de resoldre ara. M’he estat mirant tota la 
documentació de l’expedient, tant els informes tècnics com els jurídics, i bé és 
esgarrifós que reconeguem que durant molts anys la concessionària no ha estat fent 
un bon ús de les instal·lacions, i ho estan reconeixent els nostres propis informes. 
Acaben de descubrir que desconectant la calefacció a la nit podem estalviar diners i 
es pot descubrir que amb un senzill estudi –i això se sap a tot arreu-, es pot 
estalviar amb aigua. I ara signem un acord  a un estalvi que ja s’ha aconseguit, no 
fruit d’un estudi, sinó d’un sentit comú que teòricament els catalans tenim la mà 
trencada en tenir-ne. I llavors traspassem aquest estalvi a la concessionària, no és 
que es beneficïi l’EMD. Aquest estalvi ja s’hauria obtingut de fet. Per tant només han 
après a optimitzar els recursos i això si multipliquem aquests estalvis pels anys que 
porta el concessionari, escolti, s’han llençat més de 300.000€ i ningú els ha dit res, 
ni els demanem res! És una vergonya! I si ens mirem punt a punt de cadascun dels 
paràgrafs que consten en els informes jurídics i tècnics, doncs és una darrera l’altra. 
I a més a més els felicitem i permetem que una pista que teòricament és per fer 
esport –en aquest cas el fútbol-, estigui en mal estat. Motius mediambientals i de 
seguretat! Però si es mereixen una sanció! Estem reconeixent que només es feia 
servir durant una hora a la setmana per un grup de 10 o 12 persones...i l’EMD no ho 
sabia? És que hi ha un munt de joves aquí, li acaben de presentar 600 signatures 
demanant la pista, això no és per riure, perquè aquesta gent, que no sé si tenen 



 

 

més de 18 anys, acabaran votant. I els seus interessos no s’estant vetllant. Penso 
que en lloc de signar aquest acord amb la concessionària se li hauria de dir: “em 
deus calers!”, perquè s’han malbaratat calers públics i tornem a redactar el conveni, 
i si poden fer unes pistes de paddel, doncs perfecte, els busquem un lloc on fer-les, 
no se si hi ha algun terreny municipal al voltant, em sembla que n’hi ha un; i que 
deixin la pista verda en bones condicions que és com haurien d’estar! I els 
problemes que hi ha en els postes elèctrics que els arreglin de forma immediata, si 
suposa un perill! Ho estem reconeixent públicament en els nostres informes i ells 
mateixos que ho han fet malament....sanció administrativa. I és recolzar el que ja 
vaig manifestar en el ple anterior que vaig fer servir una argumentació que no 
utilitzaré perquè no vull avorrir, però que si per escrit amb un recurs que 
presentaré. Penso que ja ho tinc tot dit, gràcies. 
 
El públic assistent a la sala aplaudeix la intervenció del senyor Canals. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta al públic que és un ple extraordinari, que 
el públic pot assistir però no intervenir i que respectin la norma. 
 
PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que jo he de fer vàries consideracions. 
Faré una de caràcter general que els vaig manifestar a la junta de portaveus. Quan 
nosaltres varem presentar el recurs de reposició, millor dit, quan vosaltres vareu 
presentar la proposta de nou conveni, fonamentalment era perquè consideràvem 
que es conculcaven dos principis, un que es el de lliure concurrència, i dos el de 
primar l’interès públic sobre el privat. Jo els vaig dir que ho van fer amb tota la bona 
fe, esgotant la via administrativa, perquè pensàvem sincerament que s’equivocaven 
i els oferíem la possibilitat de col·laborar per trobar una solució que signifiqués que 
es perdia un patrimoni del poble que era la única pista polivalent que pot fer servir 
el jovent que tenim al poble, el que està avui a la sala i el que no. I que a més a 
més és el que sempre s’ha fet servir, els nostres fills i en general tothom. Aquest era 
l’esperit del recurs perquè pràcticament ens van presentar aquest conveni 4 dies 
abans del ple, sense pràcticament temps de poder intervenir en ell. Nosaltres no hi 
vam participar. Vostès deien, i fins i tot ho va dir el senyor Duran quan va estar aqui 
en l’últim ple, que ja hi havia aquest acord embastat amb vostès i que ara s’havia 
desencallat el tema, perquè la relació era molt més fluida amb l’actual equip de 
govern –i no m’estranya veient el conveni que han arribat a fer-, clar nosaltres 
estàvem parlant d’això però la proposta era en quant a l’estalvi econòmic que es 
feia i estàvem parlant en aquella època de fer un conveni de 80.000€, amb un 
estalvi màxim de 130.000€. Però és que es queden moltes coses pel camí, que no 
estan ni reflectides en els informes dels tècnics en els que vostès justifiquen aquesta 
resolució, i ara m’hi referiré. D’aquell consum a l’actual, l’administració, l’EMD, 
gràcies als plans FEOLS –dits també plans Zapatero-, ja va fer reduccions i això en 
els informes tècnics ni se’n parla; només parla d’una auditoria d’eficiència energètica 
feta pel Complex Esportiu, i no es parla del que ha fet aquesta pròpia administració 



 

 

per reduir els consums, d’això no se’n parla; com tampoc se’n parla d’una auditoria 
del consum energètic, que tampoc se’n parla! Ara això si, l’arquitecte de la casa 
parla en el seu informe de problemes de seguretat a la pista, cosa que em sobta. 
L’Enginyer tècnic justament parla d’aquest estalvi, obvia totes les millores que s’han 
fet, i el comparatiu es fa amb el consum mitjà màxim que era d’uns 100.000€. Si 
realment hi ha hagut aquesta reducció, l’estalvi no és tal, sinó que és més reduït, és 
“a grosso modo” 20.000€. Però és que a més a més, vostès tenen un ball de xifres, 
perquè si comparem les xifres que donen en aquest informes amb els de la 
presentació del ple del mes de juliol, no quadren, són diferents les xifres. Aquestes 
xifres de l’estalvi estan ballant constantment. I l’informe de la Secretària 
pràcticament es dedica a comparar unes situacions d’obligacions pretèrites i futures 
del concessionari amb el que en contra del que ella justifica, nosaltres considerem 
que efectivament si que es canvien substancialment les bases. I queda demostrat 
per això mateix, i per continuar fent aquesta consideració de caràcter general. Si 
que es podia renegociar amb aquesta base, però si ho haguéssim fet nosaltres, 
hauríem negociat de forma diferent i li hauríem exigit al concessionari el 
manteniment de la pista verda com a pista polivalent. El que entre d’altres coses –
com hauria dit el senyor Canals-,  en el mateix informe de l’Enginyer es constata 
que resulta que hi havia tota una sèrie d’accions que eren de simple utilització per 
estalvi de consum, que no es feien. El qual confirma el que jo he dit aquí 
públicament, i és la certa mala fè que ha tingut el concessionari des del moment de 
la concessió amb l’administració, i no amb el govern de torn, sinó amb 
l’administració. I continuaré fent alguna consideració més. I vostès ens responen en 
aquest ple, i he dit abans que nosaltres en contes d’anar directament a un 
contenciós, vam preferir optar per la via d’esgotament administratiu, és a dir 
presentar el recurs de reposició i ens responen fora de termini. Amb sorprèn que no 
sigui la Secretària que signi l’informe, nosaltres l’administració pot tenir assessors 
legals com vulguem, però sobta que en un acord de ple, sigui un assessor extern 
qui respon un recurs i no la Secretària. Assessor extern amb el que jo –ho sento 
molt-, crec que tindria discrepàncies i assumeixo la responsabilitat dels governs 
anteriors, perquè efectivament aquest senyor ha assessorat sempre a nivell de litigi 
o possible litigi que podria haver amb la responsabilitat amb l’assumpció dels 
consums. Al nostre entendre hi ha un defecte a nivell de la concessió de com està 
fet el plec de condicions, que des del punt de vista tècnic està mal fet, si la 
concessió....no m’atreviria a dir que es va fer de forma irregular, però amb alguna i 
altra mancança, i si després no se li ha exigit i nosaltres tenim responsabilitat, 
escolti, si es va fer malament, vostès han de continuar fent-ho malament? Arreglint-
ho! Hi ha una altra qüestió que té a veure amb això que acabo de dir, que 
interpreto i no ho vaig interpretar en el seu dia quan estava al govern, que els 
consums haguessin hagut d’anar a càrrec de l’EMD i per a mi és qüestionable que 
hagi de ser així, i el que es presenta ara com a un èxit no s’havia d’haver permès 
mai! I ha verificació del pagament dels cànons? Perquè que jo sàpiga, no s’han fet 
les perceptives auditories que té l’obligació de fer l’administració, i quan es van fer, 



 

 

vam topar amb tots els obstacles per part del concessionari. Clar què passa amb els 
beneficis? Que ara se li condoni el cànon sense tenir en compte si haurà un 
augment de beneficis? Què passa amb els beneficis a futur? Com es contempla 
aquest tema? Continuem pensant que s’ha de tenir en compte els principis de la 
contractació pública i aquí no es tenen en compte per molt que vostès diguin que si, 
estem davant d’una modificació substancial de la concessió; i nosaltres pensem així. 
Pel que fa al tema del famós equilibri financer i de l’obligatorietat de l’administració 
de garantir-ho, continuem pensant que és molt qüestionable, i em remeto al conveni 
que en el seu apartat 7.2, diu: “l’EMD suportarà el 20% del compte d’explotació en 
el primer any de concessió no podent-se repetir per anys concessionals, però 
l’existència del dèficit continuat en els comptes podrà ser causa de la resolució del 
contracte”.  És a dir del que hem plantejat aquí més d’una vegada! Resolució de 
contracte per part del concessionari perquè evidentment no fa beneficis, ningú 
aguanta una empresa amb pèrdues, o rescat de la concessió per part de 
l’administració. I més endavant, a la clàusula 7.5, diu: “en conseqüència, en cas que 
el nombre d’usuaris i el volum d’ingressos no s’ajusti a la previsió estimativa feta o 
bé si el volum de les despeses o les estimacions dels serveis o dels 
subministraments necessaris, se situen per sobre dels càlculs fets, la concessionària 
no podrà demanar a l’administració compensacions econòmiques per restablir el 
equilibri econòmic de la concessió, un cop transcorregut el termini assenyalat a la 
clàusula 7.2”. La que us acabo de llegir. En conclusió, nosaltres pensem que 
l’informe de la Secretària és clar a aquest nivell i que estem davant d’una 
modificació que de cap manera es pot emparar per la llei perquè viola tots i 
cadascun dels principis de contractació pública. Com nosaltres vam explicar en el 
nostre recurs. Per tant, tal i com els vam anunciar, el nostre objectiu i la nostra 
decisió probablement serà la via del contenciós per tal de defensar que aquesta 
pista continuï sent un patrimoni d’ús públic. En tot cas, o bé es torni a negociar 
aquest conveni o bé es rescati la concessió com pensem que s’hauria de fer i es 
torni a concursar la concessió. Moltes gràcies.   
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que podrien estar parlant tota la nit i que no 
arribaríem a cap acord segur. Vostès estan exposant tota una sèrie de coses que 
sobten després d’haver estat 8 anys al govern sense resoldre-les, no han estat 
capaços de negociar aquesta conveni, aquest estalvi de 300.000€ que diuen que 
s’hauria pogut obtenir amb els consums, ho haguessin pogut aplicar fa 6 o 7 any 
enrere, després de l’obra del FEOL, per descomptat també, per tant el que 
m’estranya és que no ho haguessin intentat vostès. La pista es va perdre en un litigi 
que precisament el senyor Canals –i aquí ha fet la seva intervenció defensant la 
pista- i vostè va anar al jutjat a declarar i precisament digui vostè el que va declarar 
en el jutjat.... perquè justament va declarar que la pista formava part del Complex 
Esportiu. I ara diu que la pista no es pot perdre, etc... quan fa dues legislatures va 
anar a un judici i va declarar a favor del Complex Esportiu en aquest aspecte. Sobta 
que ara es pronunciï en sentit contrari. Estan en tot el seu dret de presentar el 



 

 

contenciós que creguin oportú. Nosaltres hem intentat solucionar un problema que 
vostès no van saber solucionar en 8 anys, ni anem en contra ni molt menys de la 
gent del poble, ni de la pista verda, i sabien que des de fa dos anys i mig per judici 
es va perdre i vostès no van actuar de cap manera i la gent va a jugar a la pista 
verda perquè el concessionari va voler. Si el concessionari no hagués volgut la pista 
des del dia del judici, podia haver-la tancat, llogat o fer el que volgués... Si el jutge 
diu que la pista és per l’ús de la concessió, el concessionari evidentment pot decidir 
qui juga a la pista i això es va perdre en un judici.  
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que és cert que 
va estar de testimoni en un judici en què es qüestionava si la pista verda tenia dret 
o no l’ús el Complex Esportiu o no. I efectivament si jo vaig declarar a les preguntes 
que em va fer el magistrat i sobretot referida a informació tècnica, preparada pels 
tècnics d’aquesta pròpia EMD. Si vol insinuar que aquesta pista està en mans d’ells 
per la meva culpa, doncs això no és així. Perquè aquesta decisió és una decisió 
judicial, basada en una sèrie de proves i d’informació que l’EMD ja havia facilitat. 
Quan va treure a concurs l’ús del Complex Esportiu ja era evident perquè a tots els 
plànols, a tots, figurava la pista verda. És a dir que quan es parlava del Complex 
Esportiu a tots els plànols hi constava la pista verda. Ja que m’ha demanat que 
digués el que vaig dir en aquell judici, una de les preguntes que em van demanar va 
ser aquesta. I en els plànols facilitats pels serveis tècnics d’aquesta casa és com es 
va contestar. Però una qüestió és declarar en un judici, el com es veu una situació o 
quina documentació es fa servir de prova. L’altre qüestió és com s’ha negociat 
durant aquests vuit anys i n’hi ha hagut de tots colors. De l’edifici, i ara comencem 
una història que jo volia evitar, l’edifici va començar amb un problema gravíssim, és 
a dir que l’empresa constructora tenia moltes dificultats econòmiques i financeres, i 
finalment va fer fallida. El personal que hi treballava com no cobrava la nòmina va 
decidir sabotejar l’edifici. I al final qui està pagant la conseqüència per una banda 
van ser els usuaris durant molt de temps i per l’altre les arques o la tresoreria de 
l’EMD de Valldoreix. I ho va patir la Montse Turu governant amb la Candidatura de 
Progrés, posteriorment la Candidatura de Progrés però amb majoria plenària CiU i 
però aquest problema va continuar amb el temps i no s’ha posat fil a l’agulla 
intentant buscar una solució. Ja vam proposar l’any 2003 i 2004 que s’enderroqués 
aquest edifici perquè ens costaria més el remei que la malaltia, i malauradament 
està sent així. Però on vull anar a parar, és que tot és qüestió al final de negociar, 
però una negociació en que s’estan reconeixent en els propis informes que ens han 
estat prenent el número, que han administrat malament, encara no puc entendre el 
regal que des de l’EMD se’ls està fent. Tinc més força per negociar. Perquè puc 
reclamar per mal ús de les instal·lacions 300.000€ i m’ho estant dient els meus 
informes. Ja varem permetre que durant un mes o dos aquelles instal·lacions 
funcionessin, l’any 2003 d’una forma defectuosa, des del juliol fins el setembre, amb 
una piscina infantil que es buidava tots els dies. Pot calcular el milers de metres 
cúbics d’aigua que s’ha perdut diàriament i el que ens ha costat? Durant 3 mesos i 



 

 

es va permetre! I era una reparació que es podia fer en tres dies, i es va permetre! 
Al final tot és negociar si s’està insinuant que de fet era una situació acceptada per 
l’EMD, en l’informe jurídic que des del 2004, no era rentable el bar-restaurant, crec 
recordar que la problemàtica que hi havia el 2004, és que les humitats que hi havia 
al pavelló esportiu eren tant brutals que es podia caure un tros de pintura en 
qualsevol moment. Jo era soci del Complex i això era continuat, i l’única solució que 
es va prendre va ser col·locar rajola a la paret per a que no es veies la humitat. I 
com ja no es veu doncs problema arreglat. Com tot finalment totes les coses es 
poden parlar i fem una negociació però que no només surti afavorit el concessionari. 
Si hem permès que aquesta pista durant 4 anys no la hagin pogut utilitzar el jovent 
de Valldoreix, doncs ho hem fet malament. Hem de ser conscients i acceptar una 
autocrítica que ens l’hem de fer nosaltres mateixos. I que un polític reconegui una 
errada, no perd prestigi, i si pren mesures per corregir, guanyarà prestigi i guanya 
poder. I no es tracta de fer campanya per veure qui traurà més vots, fem-ho el 
millor possible i si hem de reconèixer una errada la reconeixem i tots endavant. I 
això és el que s’està plantejant i això és el que s’està plantejant, senyor Puig, amb 
diferents visions. No dubto de la bona intenció d’aquest acord, però no la trobo 
encertada i és aquesta la diferència que tenim.  
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÀLEZ i manifesta que amb el que 
s’ha dit ens podríem allargar molt, però vull fer només tres precisions. La primera 
respecte al que comentava el senyor Canals, nosaltres ens trobem –jo entro a 
meitat de la legislatura passada però em faig corresponsable de tot el que ha passat 
i no defujo de res del que hagi passat-,  el 2003 entra la CPCV que es troba una 
concessió atorgada durant l’interreny electoral, primera anormalitat perquè no es 
pot fer mai. Amb un concurs que es va fer, com es va fer; i amb unes clàusules que 
ja sap com estan fetes; amb una  problemàtica que en part és la que ha relatat el 
senyor Canals, i el que s’intenta és arribar a acord amb el concessionari. Com he dit 
abans, el que no es relaciona en l’informe de l’arquitecte, no són només els costos 
de consum, sinó els costos de totes les reparacions que fins l’any 2006-2007, per no 
dir 2008, que suma un muntant important de diners. Realment els costos d’això més 
els consums no són 300.000€, senyor Canals, sinó que “ a grosso modo” pugen 
800.000€. I jo li he dit abans que no cometin el mateix error, perquè li he dit una 
cosa molt clara, perquè discrepo del criteri del lletrat que els està assessorant i que 
ens assessorava a nosaltres i que ens assessorava en sentit contrari. Si li he dit molt 
clarament. La nostra proposta és positiva, busquem un acord, però un acord positiu 
pel poble, i aquest, analitzant l’històric passa per dos punts. Si realment es fa una 
modificació que si que és una modificació substancial, vostè quan em diu que el 
concessionari te dret a fer amb la pista el que vol, doncs no senyor! El conveni és el 
que és! Això és com si em digués que té dret a tapar la piscina! Però bé, de què 
estem parlant? Si en el plec de clàusules –per cert senyor Canals no he vist cap 
plànol ni en el contracte ni en el plec de clàusules-, i aquesta és una de les defenses 
que fa l’EMD, i en el contracte el que consta és piscina i bar, que és el que hi havia 



 

 

de tota la vida. I aquesta administració és la que vol rescatar la pista verda, i vostè i 
el senyor Cardoner sempre han declarat que allò formava part del conveni –per fer 
una precisió més i no vull continuar amb el tema-. Però hi ha dues vies, o es 
negociava i es salvaguardava els usos d’una pista que és d’interès públic, o és molt 
senzill, perquè si tan es modifica –que es modifica substancialment- el contracte, 
doncs es torna a concursar. No hi ha més. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta al senyor Alonso 
que la licitació que es va fer del Complex Esportiu, es van aportar uns plànols i en 
base a aquests plànols es va convocar el concurs, i la gent ho podia consultar. Que 
dins del contracte no hi figura, potser no, però podem estar discutint tota la nit i no 
resoldrem res. 
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 2 vots en contra: 1 
del membre del grup PP i 1 del membre del grup CPCV. 
 
5.- 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 la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i exposa que en data 29 de 
març de 2012 es va signar el document de cessió de les finques del sector de Can 
Monmany, entre l’Alcaldessa de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i el President 
de l’EMD de Valldoreix, en la seva qualitat d’adquirents per meitat indivisa, i el 
titular dominical i registral de dites finques, ERIDE 2005, S.L, corresponents a les 
registrals números 58.184 (part segregada de la número 11.904) i 531 del Registre 
de la Propietat de Sant Cugat del Vallès, i registrals números 792 i 14 del Registre 
de la Propietat de Sant Feliu del Llobregat, pel compliment del conveni urbanístic de 
data 30 de gener de 2006.  
 
Atès que l’esmentat document de cessió va ser aprovat, respectivament, en els seus 
propis termes, contingut i abast, per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en 
sessió plenària ordinària celebrada en data 16 d’abril de 2012, i per la Junta de 
Veïns de l’EMD de Valldoreix, en sessió plenària ordinària celebrada en data 24 de 
maig de 2012. 
 
Atès que, conseqüentment, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de 
Valldoreix són titulars en ple domini per meitat indivisa de les següents finques: 
 

Finca registral Superfície registral Superfície real 
58.184 46.530,00 522.055,00 
531 181.167,76 206.714,00 
792 70.491,00 63.335,00 



 

 

14 19.586,00 19.210,00 
Total 318.074,76 m2 825.458,14 m2 

 
Atès que actualment ocupen diferents parts de la finca un conjunt de persones en 
virtut de diversos títols, que generen la següent previsió d’ingressos anuals: 
 

 Renda Import anual 
Arrendament 181,19 €/mes 2.174,28 € 
Arrendament 20 €/any 20 € 
TOTAL INGRESSOS 2.194,28 € 

 
Atès que actualment, existeixen una sèrie de subministraments comuns i contractes 
de manteniment, amb les següents despeses estimades (una part de les quals es 
repercutiran als respectius usuaris): 
 

 Estimació Import anual 
Comptador elèctric 
núm. 03120931 15 €/mes 180 € 
Comptador elèctric 
núm. 5353743 700 €/2mesos 4.200 € 
Comptador aigua 
núm. 8TC059064 1.500 €/trim. 6.000 € 
Manteniment extintors 
núm. contracte 02592 400 €/any 400 € 
TOTAL DESPESES 10.780 € 

 
En virtut de tot l’anterior, es proposa aprovar el 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, els pactes del qual són els que se 
segueixen: 
 

PRIMER.- Que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès autoritza a l’EMD de 
Valldoreix la gestió ordinària de les finques i conjunt edificatori de l’heretat de 
Can Monmany contemplades en el present document, mentre no s’aprovi 
l’entitat jurídica que haurà de gestionar definitivament dites propietats. 
 
SEGON.- Ambdues administracions com a propietàries de la meitat indivisa 
de totes les finques  respondran conjuntament dels eventuals danys que es 
poguessin ocasionar a tercers. A aquests efectes, ambdues administracions 
s’obliguen a satisfer la quota que en resulti de la pòlissa d’assegurança de 
responsabilitat civil i de l’edifici, que ha d’assolir l’àmbit de l’heretat de Can 
Monmany. La quota resultant de dita pòlissa serà satisfeta per a meitat per 
cadascú dels ens locals.  



 

 

 
TERCER.- L’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix procedirà a 
l’apertura d’un compte corrent amb entitat bancària per a poder cobrar els 
ingressos i efectuar les despeses corresponents i derivades del conjunt 
edificatori i finques registrals de l’heretat de Can Monmany.  
 
QUART.- Ambdues administracions hauran de consignar una partida en el 
pressupost per atendre les despeses de manteniment de la finca de Can 
Monmany. A l´inici de cada exercici, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
lliurarà una bestreta a l’EMD de Valldoreix, per un import xifrat en la meitat 
de la quantitat que s´hagi previst com a despesa pel manteniment de l’edifici. 
   
CINQUÈ.- L’EMD de Valldoreix haurà de presentar el primer mes de cada 
any el resultat de la liquidació de l’exercici de l’any anterior, el qual es 
repartiran ambdues administracions al 50%, aportant en conseqüència i 
prèviament, la documentació bancària acreditativa de les diverses actuacions 
econòmiques i apunts comptables derivats del compte corrent referit en el 
punt tercer anterior. 
 
SISÈ.- Ambdues administracions designaran una Comissió de Seguiment i 
Estudi. 
 
6.1. Dita Comissió estarà integrada pels següents deu membres: 
 

1. El regidor d’urbanisme de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Sr. 
Pere Casajoana i Singla. 

2. La vocal de serveis generals, gestió de subvencions, promoció 
econòmica, empreses i comunicació de l’EMD de Valldoreix, Sra. 
Laura Baldoví Borràs. 

3. El secretari de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Sr. Josep 
Maria Rigau i Caixes. 

4. L’interventor de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Sr. Francesc 
Carulla i Gratacós. 

5. La secretària-interventora de l’EMD de Valldoreix, Sra. Concepció 
Foraster i Arespacochaga 

6. El tècnic de l’EMD de Valldoreix,  el Sr. Juan José Cortés Garcia. 
7. El director de l´Àmbit de Gestió de Territori i Qualitat Urbana de 

l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Sr. Víctor Martínez i del Rey 
8. El cap d’urbanisme i mobilitat de l’EMD de Valldoreix, Sr. Miquel Diez 

Folch. 
9. L’Assessora de medi ambient de l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès, la Sra. Gemma López i Vañó. 



 

 

10. La tècnica de medi ambient de l’EMD de Valldoreix, la Sra. Laura 
Suari i Andreu. 

 
6.2. Són funcions necessàries de dita Comissió de Seguiment i Estudi, i sense 
perjudici d’altres complementàries que puguin apreciar-se, les següents: 
 

1.- Seguiment de les actuacions de gestió ordinària a càrrec de l’EMD. 
2.- Elaborar estudis i propostes de futurs usos d’equipament i fórmules de 
gestió. 
3.- Elaborar estudis i propostes d’actuacions de manteniment i 
rehabilitació de l’edificació i del conjunt de la finca. 

 
Els informes i propostes de la Comissió de Seguiment i Estudi es traslladaran 
als respectius òrgans de govern d’ambdues administracions per a la seva 
presa en consideració i tramitació, en el seu cas, als efectes procedents. 

 
SETÈ.- Per part dels Serveis Tècnics d’ambdues Administracions de manera 
coordinada haurà de fer-se l’aixecament dels plànols de l’edificació i 
instal·lacions actuals amb posterior  emissió d’un informe tècnic d’arquitecte 
superior sobre l’estat de conservació de dites construccions i instal·lacions així 
com d’habitabilitat de la construcció, especificant, en el seu cas, les 
actuacions necessàries per tal de garantir la  solidesa i seguretat de l’edifici. 
 
VUITÈ.- Els pactes que es subscriuen tenen una vigència per termini de dos 
anys següents al de l’aprovació del present conveni per part de les 
administracions que hi intervenen. 
 

 
TORN D’INTERVENCIONS.-  Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I 
GONZÀLEZ i manifesta que el seu grup no està d’acord amb aquest conveni, vam 
proposar en dues ocasions justament, mocions per a la formació de dues 
comissions, una que definís l’òrgan gestor i un altra els usos, amb participació de 
tothom, i quan dic tothom, són polítics tant de l’equip de govern com de l’oposició, 
tècnics, perquè repeteixo, és l’equipament més important que té tant Sant Cugat 
com Valldoreix, per tant pensem que és un equipament en el que hi hauria d’haver 
la màxima participació i el màxim consens per part de tothom. Des de la definició 
dels òrgans gestor fins els usos, en els que per descomptat hi hauria d’haver 
participació ciutadana, no és perquè estigui a l’albur de cap govern de torn, sinó que 
és una decisió de consens i en aquesta comissió no està representada l’oposició ni a 
Sant Cugat ni a Valldoreix. D’una altra banda, i és el que considerem més greu, és 
que malgrat que hi ha un punt on es diu que les despeses seran compartides, 
perquè s’assumeix la gestió per part de l’EMD de Valldoreix, i això vostès van dir 
que no suposaria una hipoteca en el futur, i nosaltres creiem que si. I pensem que 



 

 

si, perquè abans d’haver definit qui és l’ens gestor, estan assumint unes 
competències que “de facto” crearan unes obligacions que les administracions no 
haurien de tenir, perquè s’incompleix el conveni primer. Allà hi ha contractes 
d’arrendament que s’hauria d’haver entregat la propietat lliure de qualsevol mena 
d’aquestes càrregues, i el conveni inicial, en l’apartat 6.5 ho diu claríssim: “la família 
Gassó promourà l’acabament del règim de possessió d’aquelles persones que no 
sent membres de la família acreditin un règim d’ocupació material, que pot dificultar 
l’ulterior utilització per part de les administracions”. És a dir quan es va signar –i ja 
els ho vaig dir- el primer conveni de cessió, aquesta clàusula havia d’haver estat 
executada i no ha estat així. Per tant vostès amb una justificació i que ja els ho vaig 
dir que no entenia, perquè van fer una justificació econòmica, dient el fet de fer una 
comissió crearia uns costos, i no veiem perquè el fet de crear una comissió que ha 
de decidir qui és l’òrgan gestor ha de representar més costos, que aquesta mateixa 
que vostès creen, és a dir cap, perquè és personal tècnic i polític de l’administració 
que ja està pagat, i per tant nosaltres votarem en contra. Els cridem l’atenció amb 
aquesta consideració que acabem de fer i una altra que els farem, que és 
propositiva per si ho creuen oportú l’afegeixin, per a que vegin que intentem ser 
propositius, i és que en el setè punt, quan diu que: “per part dels Serveis Tècnics 
d’ambdues Administracions de manera coordinada haurà de fer-se l’aixecament dels 
plànols, etc,”  nosaltres proposaríem que també es faci un inventari de bens de la 
finca que no consta i en cap moment està reflectit. 
 
Contesta la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que pren nota de la 
seva proposició i que la resta no li contestarà perquè ja ho ha fet en dues ocasions. 
Gràcies. 
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 2 vots en contra: 1 
del membre del grup PP i 1 del membre del grup CPCV. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per 
finalitzada la sessió a les 21.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 


