
 

 

ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL VINT-I-CINC DE SETEMBRE DE DOS MIL CATORZE. 

 
A Valldoreix, el dia vint-i-cinc de setembre de dos mil catorze, a la seu de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 20.12 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM 
CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-ACTUEM-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-
ACTUEM-, senyor BERNAT GISBERT I RIBA–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-, i senyora CARMEN BABILONI I SESMA 
–GRUP CPCV-, assistits per la Secretària Acctal. de la Corporació senyora Mª JOSEP TUYÀ I 
MANZANERA, per tal de celebrar la sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, de la 
Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot seguit el President excusa l’absència del 
senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ –GRUP PP- per motius de baixa mèdica i es passa a la 
deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió. 
 
1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DEL DIA 19 
DE JUNY DE 2014, PLE ORDINARI DE 17 DE JULOL DE 2014, I PLE EXTRAORDINARI 
DEL DIA 7 D’AGOST DE 2014. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa  que ha estat redactat l’esborrany de l’acta del ple 
extraordinari del dia 19 de juny de 2014 i del ple ordinari del dia 17 de juliol de 2014, d’acord amb 
allò que disposen els articles 109 i 110 del Reglament d’organització, Funcionament i Règim Jurídic 
de les Entitats Locals aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa adoptar 
el següent ACORD:  
 
PRIMER.- APROVAR l’esborrany de l’acta del ple extraordinari del dia 19 de juny de 2014, ple 
ordinari de 17 de juliol de 2014, i del ple extraordinari de 7 d’agost de 2014. 
 
VOTACIÓ.-  S’aprova per unanimitat dels membres del consistori presents a la sessió. 
 

2.- MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE. 
 
A) Moció del Grup CPCV i del grup CiU-Actuem de suport a la proposta impulsada per Aigua es 

Vida, Som lo que sembrem, Ecologistes en Acció i Enginyeria sense Fronteres sobre la 
qualitat de l’aigua per consum humà. 
 

Pren la paraula la senyora CARME BABILONI I SESMA i manifesta que és una moció del grup 
CPCV en suport a la proposta impulsada per Aigua es Vida, Som lo que sembrem, Ecologistes 
en Acció i Enginyeria sense Fronteres sobre la qualitat de l’aigua per consum humà. Passa a 
llegir la següent moció: 
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1. Aquesta moció té el suport d’ICV-EUiA, PSC, CUP, ERC i l’AVVPV. 
2. Atès que l’Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides va aprovar el 3 
d’agost del 2010 la resolució 64/292, en la que es reconeix el Dret Humà a l’Aigua i al 
Sanejament, reconeixent així que tota persona té dret a un accés a l’aigua i al sanejament en 
suficient quantitat, qualitat, disponibilitat i assequibilitat, entre altres requisits. Aquest dret 
també queda recollit en l’Observació General nº 15 del Pacte Internacional dels Drets 
Econòmics, Socials i Culturals, del qual Espanya forma part des del 1977.  
3. Atès que el Real Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris 
de la qualitat de l’aigua per consum humà, és l’instrument legal a nivell espanyol a través del 
qual es desenvolupa tota la matèria relacionada amb la qualitat de l’aigua per a ús de boca. En 
l’article 4.1. s’especifica que “els municipis són responsables d’assegurar que l’aigua sigui apta 
pel consum al punt d’entrega al consumidor”. Aquest mateix RD 140/2003 també estableix 
quins són els criteris de qualitat que ha de complir l’aigua de consum humà i els anàlisis 
necessaris que s’han d’efectuar per a garantir-ne el compliment.  
4. Atès que, pel que fa a la informació disponible per a la ciutadania, el mateix RD 140/2003 
estableix, en el seu article 29, que “la informació donada als consumidors haurà de ser puntual, 
suficient, adequada i actualitzada sobre tots i cadascun dels aspectes descrits en aquest Real 
Decret, a través dels mitjans de comunicació previstos per cadascuna de les Administracions 
implicades i els gestors d’abastament.”  
5. Atès que donada la situació de no existir la informació pública segons obliga el RD 
140/2003 de 7 de febrer, pel que s’estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’aigua per 
consum humà i recollint la campanya impulsada per les entitats Plataforma Aigua és Vida, Som 
lo que sembrem, Ecologistes en Acció i Enginyeria Sense Fronteres. 
 

Per tot això, es proposa l’adopció dels següents ACORDS:  
 

PRIMER.- Publicar, a través dels mitjans de comunicació locals i la pagina web de l’EMD el 
protocol d’informació a la ciutadania, o document equivalent, que utilitza l’ajuntament referent als 
anàlisis d’aigua que s’efectuen al municipi.  
 
SEGON.- En cas que l’esmentat protocol no existeixi, elaborar-lo i implementar-lo en un termini 
no superior a 2 mesos des de l’aprovació d’aquesta moció.  
 
TERCER.- Publicar a través dels mitjans de comunicació locals i la pagina Web de l’EMD els 
resultats de tots els anàlisis d’aigua duts a terme al municipi, així com els que es facin en el futur, 
d’acord amb els requeriments de l’article 29 del RD 140/2003.  
 
QUART.- Traslladar els acords sobre la present moció a les entitats que en són promotores 
(aiguaesvida@gmail.com), així com a les entitats veïnals i col·lectius socials del municipi i a la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que el nostre grup 
també s’adhereix a la moció. 
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VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del consistori presents a la sessió. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE CONTRACTACIÓ DE QUANTIA SUPERIOR A 
6.000 EUROS, DES DEL DIA  AL DIA 1 DE JULIOL DE 2014 AL DIA 31 D’AGOST DE 
2014. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que segons l’article 25 de les 
bases del pressupost any 2014, s’estableix que es donarà compte al Ple dels Decrets de 
contractes la quantia dels quals sigui superior a 6.000 euros. 
 
Es dóna compte al Ple que s’han aprovat els següents Decrets de contractacions superiors a 
6.000 euros més IVA des del dia 1 de juliol de 2014 fins al 31 d’agost de 2014: 
 

- Decret núm. 399/2014, de data 2 de juliol de 2014, d’adjudicació del contracte de 
subministrament d’una màquina escombradora a l’empresa ROS ROCA, pel valor de 
126.850,00 euros més IVA. 
 

- Decret núm. 400/2014, de data 4 de juliol de 2014, d’adjudicació del contracte menor 
d’obres de renovació del paviment de la calçada del passeig del Nard entre el passeig del 
Crisantem i l’Avinguda Alcalde Ramon Escayola a l’empresa Asfalts de l’Anoia SL, pel preu 
de 14.513,60 euros més IVA. 
 

- Decret núm. 440/14, de data 17 de juliol de 2014, d’adjudicació del contracte de servei 
de neteja del mercat no sedentari de Valldoreix a l’empresa Fomento de Construcciones i 
Contratas, SA, pel preu de 15.625,82€ més IVA. 

 
- Decret 442/14, de 18 de juliol, d’adjudicació del contracte menor d’obres de 

subministrament i instal·lació de noves marquesines per al servei de transport urbà en 
autobús de l’EMD de Valldoreix a l’empresa Microarquitectura, SL, pel preu de 
57.995,06€ més IVA. 
 

- Decret núm. 449/14, de 21 de juliol, d’adjudicació del contracte menor d’obres de 
construcció d’un col·lector al col·legi Jaume Ferran i Clua, a l’empresa Construcciones 
Fertres, SL, pel preu de 31.314,08€ més IVA. 
 

- Decret núm. 468/14, de 30 de juliol, d’adjudicació del contracte menor d’obres de 
construcció de voreres de diversos trams de carrers de Valldoreix a l’empresa Port 
Narbonne SL, pel preu de 37.973,76€ més IVA. 
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- Decret núm. 471/14, de 31 de juliol, d’adjudicació del contracte d’assistència tècnica per 
a la transcripció del Pla General metropolità (PGM) a l’àmbit de Valldoreix consistent en 
la transcripció de les modificacions puntuals del PGM a l’empresa BCQ, SLP, pel preu de 
44.925,00€ més IVA. 
 

- Decret núm. 472/14, de 31 de juliol, d’adjudicació del contracte del servei de menjador 
de l’Escola Bressol de Valldoreix a l’empresa Servei d’Aparts SL, pel preu de 64.800,00€ 
més IVA. 
 

- Decret núm. 480/14, de 6 d’agost, d’adjudicació del contracte d’obres de rehabilitació 
puntual de la coberta de la masia de Can Monmany, a l’empresa URCOTEX 
INMOBILIARIA, SL pel preu de 139.989,62€ més IVA. 
 

- Decret núm. 484/14, de 7 d’agost, d’adjudicació del contracte de serveis d’implementació 
d’eines de control de gestió i avaluació dels projectes estratègics de l’EMD de Valldoreix a 
la professional Marta Martorell Camps, pel preu de 29.750,00€ més IVA. 
 

- Decret núm. 486/14, de 13 d’agost, d’adjudicació del contracte menor del servei de App 
senyalització a l’empresa Cooking Comunication, SCP, pel preu de 16.900,00€ més IVA. 

  
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i 
manifesta que en relació a la màquina escombradora, sol·licita de nou l’estudi econòmic en el 
que es va verificar que era el més rentable, comprar-la que no fer un renting. Pel que fa a la 
contractació de l de serveis d’implementació d’eines de control de gestió i avaluació dels 
projectes estratègics, quins són aquests projectes? No entenem que s’hagi de fer un control de 
gestió i s’hagi d’avaluar projectes estratègics, quan aquesta EMD no en té cap. Mai se’ns ha 
presentat cap programa estratègic, ni cap pla ni tampoc aprovat. És que s’ha pensat fer alguna 
cosa ara que s’acaba la legislatura? No entenem que parlin de necessitats administratives quan 
aquestes, al nostre parer, s’hauria de complir plenament amb el personal funcionari i laboral de 
la plantilla. Gràcies.  
  
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que pel que fa a la compra de la 
màquina, això ho vam parlar en el ple del juliol i nosaltres creiem que com li he dit abans la 
senyora Turu a l’audiència pública, una cosa és l’ordinari i l’extraordinari, i això ho hem fet per 
inversió, nosaltres tenim bastant romanent, i és més interessant gastar romanent aquest any 
que ens han deixat, no com els últims tres anys que no hem pogut gastar romanent. Hem 
preferit poder pagar la màquina d’un sol cop, que quedi com a inversió i no fer un renting que 
es queda com a capítol 2 i seria una despesa que tindríem fins d’aquí uns anys, i el capítol 2 
variaria una mica, se’ns incrementa i hem de disminuir altres coses perquè el que volem és que 
els ingressos ordinaris siguin equivalents a les despeses ordinàries i que no hi hagi més despesa 
que ingrés i que pel fet de tenir el romanent ho hem cregut més oportú. Pel que fa als 
projectes estratègics, estem orientant l’administració propera a tenir resultats, a la qualitat dels  
 



 
 

 
 

5

serveis, considerar al ciutadà com si fos un client, que estigui tot ben auditat, ben controlat, 
etc, i el que volem amb aquesta implementació és precisament que tots els projectes –i tots els 
projectes són estratègics-, són fonamentals, i creiem que és necessari per Valldoreix. Des de la 
rotonda, ponts peatonals que ara es fan, tot és estratègic. El que volem és crear uns indicadors 
–fins i tot la Diputació ho està fent-, que fan anàlisis des que entra una queixa, i avaluar tot el 
procediment de l’EMD per aconseguir precisament aquesta qualitat en el servei al ciutadà. 
Aconseguir l’eficiència i l’excel·lència. Creiem que és oportú implementar-ho a l’EMD de 
Valldoreix. L’anterior legislatura també hi havia un estudi que era més ambiciós que tot això, 
que no es va fer suposo per l’import que era molt superior, però creiem que és el camí que 
l’administració propera ha d’anar. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que a la legislatura anterior 
no hi era però m’he intentat documentar i si no estic equivocada el que es volia implementar 
era un sistema informàtic d’ajuda i control municipal del dia a dia, per millorar l’eficiència com 
vostè ha dit i disminuir a la llarga els costos. No tenia res a veure amb projectes estratègics, no 
representava contractació de personal, sinó d’un sistema informàtic i que es podia anar 
ampliant segons necessitats. No tenia res a veure amb la contractació d’una persona externa 
que per altra banda considerem que és encobrint un altra càrrec de confiança per substituir les 
feines que vostè per diferents motius no pot assumir. Justament allò que vostè sempre havia 
criticat de l’oposició. Gràcies. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que voler ara fer veure o maquillar que la 
contractació d’aquesta persona és un càrrec de confiança, això s’ho treu vostè de la màniga. A 
més a més si estem anomenant, l’anterior legislatura tenim una muntanya de càrrecs i avui per 
avui encara ens estem preguntant quina feina feien. Hi havia un cap de territori que la primera 
pregunta que feia quan arribava al matí i li preguntava a la secretària, què faig? I aquesta 
persona va costar 75.000€ i va estar sols un any. Per no dir-li que hi havia també una persona 
adscrita a la presidència, i podem parlar llarg i estès dels càrrecs de l’anterior legislatura i el 
senyor Gavaldà li ha explicat molt bé del que es tractava, i em sembla que treure les coses de 
context no toca. Si fan suposicions no ho facin perquè aquesta persona està per fer una feina 
en concret i no entenc ara perquè diuen que si és un càrrec de confiança quan està 
desenvolupant un sistema que entenem va en la línia d’assistència i de millora del servei al 
ciutadà. Per tant el dia que nosaltres no hi siguem i quan vostès hi estiguin, són molt lliures 
d’aplicar un altre sistema, per nosaltres aquest és el millor i ens remetem a l’experiència que 
portem dels últims tres anys. Però no em vingui a dir que és un càrrec encobert, que si és o no 
és, les coses no són així i no hem d’encobrir res. S’ha triat una manera de fer i es necessiten 
unes eines per poder arribar a aquest lloc i és el que hem contractat. Però no accepto que em 
digui que són càrrecs encoberts. Si comencem així obrirem el cistell i sortirà tot. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que només es referia a que 
s’ha fet referència de que això ja era alguna cosa que ja estava estudiat i previst abans, i no és 
així. El que he dit és això i que no es volia contractar cap persona. Aleshores és un altra  
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sistema que vostès consideren millor i que és lògic i natural que cadascú apliqui el que vol. Però 
no em diguin que això era el que estava previst perquè no era això. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que no em digui que era un càrrec de confiança encobert, 
perquè si entrem en aquesta tessitura anirem malament. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que deixarem lo de càrrec 
encobert, però si que s’està contractant una persona exterior, quan a l’EMD hi ha molts tècnics 
molt preparats per fer la feina com Déu mana. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que si és cert que estan molt preparats, però l’estudi o la 
feina que desenvolupen els tècnics, ens trobem que a vegades no arriben a tot, i a vegades 
quan encarreguem feina, aquesta no surt a temps, tenim menys gent que en l’anterior 
legislatura, hi ha menys personal, i no un ni dos ni tres, sinó cinc, crec; doncs si té que valorar-
ho faci-ho objectivament. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que això és propi de totes les 
organitzacions en que hi ha molts departaments i que depenent dels projectes que s’hagin de 
desenvolupar, s’han d’interelacionar i a vegades aquesta manca d’hàbits o de costum, necessita 
que s’estableixin processos sobretot des de persones que puguin tenir una visió com més 
generalista, i que defineixi aquests processos i que per tant lideri aquesta implementació. Vostè 
parlava d’aquest programa que el que pretenia és això, és una eina que no s’instal·la sola i que 
no hi ha un auto-aprenentatge sinó que es necessita un líder, i per tant estem parlant de la 
mateixa, mateix objectiu, però amb eines similars. Si bé una és a través d’una eina informàtica 
l’altre és establint processos en què en funció de cada projecte sigui d’obligat compliment la 
relació entre els caps dels departaments, un lideratge, i això no és fàcil. Doncs en una 
organització que potser no ha tingut aquest costum doncs és interessant implementar-ho 
perquè la gestió sigui molt més eficient. En el cas d’aquesta eina informàtica també passa per a 
que algú, persona física, implementi, faci l’entrenament i lideri també aquesta implementació. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que afegir en tot cas, com és preceptiu, quan passin 
alguns mesos podrem donar explicacions de les feines que s’han fet, com s’han fet, i així 
l’oposició pugui ser conscient i vegi reflectida la feina que s’ha fet i perquè s’ha pagat. Gràcies. 
 

4. CONTESTACIÓ DE LES AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ I 
ORDENACIÓ DE CONTRIBUCIONS DEL SECTOR DE LA CAPELLA DE SANT JOAN. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que en data 30 de juny de 2014 es va publicar al BOPB 
l’aprovació de l’acord d’imposició de contribucions especials pel finançament de l’obra anomenada 
Urbanització del sector de la Capella de Sant Joan i l’aprovació provisional de l’ordenança fiscal 
reguladora de les contribucions especials imposades, així com el Padró provisional de subjectes 
passius beneficiats que pertanyen a Valldoreix, amb aprovació de les quanties provisionals i 
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quotes anticipades resultants d’aplicar els mòduls de repartiment i es va notificar als interessats 
per tal que durant el termini de trenta dies comptats a partir de l’endemà de la publicació 
poguessin examinar l’expedient instruït i presentar reclamacions i al·legacions. 
 
Vist l’escrit d’al·legacions i sol·licituds presentat per la Sra. Alicia Castañon Garcia-Alix, actuant 
com a propietària de la finca afectada sita al Passeig del nard 89, presentada el 4 de juliol 2014 
amb número de registre d’entrada 2636, contra l’acord del Ple de la Junta de Veïns de data 19 
de juny de 2014, que aprovà provisionalment l’acord d’imposició i ordenació de les 
contribucions especials per les obres d’urbanització del Sector de la Capella de Sant Joan. 
 
Atès que aquest escrit d’al·legacions s’ha presentat dins del termini d’exposició pública. 
 
Vist l’informe de l’enginyer del servei d’Obres i Projectes de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, de data 1 de setembre de 2014, que informa desfavorablement a les al·legacions 
presentades per la Sra. Alicia Castañon Garcia-Alix. 
 
Vist l’informe emes per la Secretaria-Interventora Accidental de l’EMD de Valldoreix que figura 
dins l’expedient, mitjançant el qual s’ha informat individualment de cada una de les al·legacions 
presentades per la Sra. Alicia Castañon Garcia-Alix, el quals figuren dins de l’expedient i que 
serveixen com a motivació específica de la proposta de resolució, d’acord amb el que estableix 
l’article 89 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en sessió plenària de 15 de setembre de 2014, 
va estimar algunes al·legacions presentades davant d’aquella administració, aprovant la 
modificació dels preus unitaris resultants de l’aplicació de les resolucions tècniques a les 
al·legacions presentades sobre les dades aprovades inicialment al Ple Municipal de l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès de 16 de juny de 2014. 
 
Atès que l’article 17.3 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals disposa que si durant el període d’exposició 
pública dels acords d’imposició de tributs i ordenances fiscals que les regulen es presenten 
al·legacions o suggeriments, en relació als acords aprovats provisionalment, caldrà que el Ple 
resolgui sobre aquestes al·legacions i acordi la seva aprovació definitiva. 
 
És per tot el que s’ha exposat que es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del present 
acord: 
 
PRIMER.- DESESTIMAR les al·legacions presentades per Sra. Alicia Castañon Garcia-Ali 
contra l’acord del Ple de la Junta de Veïns de data 19 de juny de 2014, que aprovà 
provisionalment l’acord d’imposició i ordenació de les contribucions especials per les obres 
d’urbanització del Sector de la Capella de Sant Joan. 
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SEGON.- MODIFICAR els preus unitaris resultants de l’aplicació de les resolucions tècniques a 
les al·legacions presentades sobre les dades aprovades inicialment al Ple de la Junta de Veïns 
de data 19 de juny de 2014, segons el següent detall: 
 
 

Concepte Dades 
inicials  

Dades resultants 
al·legacions 

Total m2 de superfície 
tributària 45.912,84 m2 45.910,82 m2 

Total ml de façana 
tributària 3.149,55 ml 3.148,20 ml 

Preu m2 25,131304 € 25,132409 € 
Preu ml 157,008759 € 157,076087 € 

 
 
TERCER.- APROVAR DEFINITIVAMENT la proposta d’imposició i ordenació i la ordenança 
fiscal reguladora de les contribucions especials per les obres d’urbanització del Sector de la 
Capella de Sant Joan, en els termes que estableix l’article 17.3 del Real Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals. 
 
QUART.- APROVAR la relació de subjectes passius i quotes individuals resultants d’aplicar a la 
quantitat a repartir entre els beneficiaris el nou valor dels mòduls aplicables, segons consta en 
el document annex. 
 
CINQUÈ.- PUBLICAR en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona l’aprovació definitiva i 
el text íntegre de l’acord d’imposició i ordenança fiscal reguladora de les contribucions especials 
esmentades, d’acord amb el que determina l’article 17.4 del Real Decret Legislatiu  2/2004, de 
5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
VOTACIÓ.-  S’aprova per unanimitat dels membres del consistori presents a la sessió. 
 

5. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 514/14, DE MODIFICACIÓ DEL 
CONTRACTE I PLEC DE CONDICIONS DE LA CONCESSIÓ PER LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE TRANSPORT URBÀ DE VIATGERS. 
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa el següent Decret núm. 514/14 de 
Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 9 de setembre de 2014: 
 
“Vista la memòria-informe de data 25 d’agost de 2014, redactada pel Cap d’Urbanisme i 
Mobilitat, justificativa de la modificació del contracte i plec de condicions de la concessió per la  
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prestació del servei de transport urbà de viatgers, formalitzat entre l’EMD de Valldoreix i 
l’empresa Autotransports Saiz Tour, S.A, que es transcriu a continuació: 
 
“Antecedents 
En data 23-5-2013, la Junta de Veïns va aprovar l’actualització i modificació del Plec de 
condicions administratives, tècniques i econòmiques que regeixen el Contracte de prestació del 
servei de transport urbà de viatgers en autobús, en la modalitat de concessió administrativa, 
formalitzat entre l’EMD de Valldoreix i Autotransportes Saiz Tour, S.A. 
 
En data 23-12-2013 es van modificar els itineraris de les línies V1 i V3 per tal d’adaptar-se als 
canvis de direcció efectuats en determinats carrers de Valldoreix deguts a la implantació de les 
propostes derivades de l’Estudi de Mobilitat de Valldoreix, aprovat per la Junta de Veïns en data 
4-4-2013. Aquests canvis en els itineraris es van efectuar sense alterar els horaris de sortida de 
la plaça de l’Estació ni la freqüència de pas.  
 
En data 25-4-2014 es va modificar puntualment el recorregut de la línia V2 degut a la 
pavimentació del camí de la Colònia Montserrat fins enllaçar amb el Camí de Mas Roig a Mas 
Fuester, cosa que va permetre reduir l’itinerari de baixada de la Colònia Montserrat. Al mateix 
temps, es va suprimir el pas per l’avinguda Ca n’Enric, i els carrers Carlos Mella, Blasco Ibañez i 
Cardenal Cisneros, degut a la baixa demanda de les 3 parades d’aquest tram. Amb aquests 
canvis es va reduïr el recorregut de la línia V2 i el temps de cada expedició, encara que 
mantenint la mateixa freqüència horària. 
 
Aquestes modificacions no van comportar alteració de les condicions econòmiques del servei, 
tret de la repercussió derivada de la disminució dels kilòmetres útils de cada expedició que van  
passar a ser els següents: 
 

 KM ÚTILS Km / exped. 
VDX1 7,75 
VDX2 6,50 
VDX3 6,70 
TOTAL 20,95 

 
Proposta de nova modificació 
A proposta de la Vocalia d’Obres i Serveis Urbans, Vialitat, Mobilitat i Transport Públic, es 
planteja estendre el servei de la línia V2 als barris de Sant Jaume i La Serreta. Es tracta d’un 
barri proper a l’Estació de FGC, tot i que té la part situada a la part més elevada està més mal 
comunicada amb aquesta. Actualment, el barri està servit per la línies L3 i L4 de l’Ajuntament, 
que comuniquen el barri amb el centre de la ciutat. 
 
L’objectiu de la proposta és facilitar l’accés a l’Estació de FGC de les zones més allunyades, així  
 



 
 

 
 

10

com facilitar l’accés en transport públic dels principals equipaments de Valldoreix: EMD, Casal 
de Cultura, Escola Ferran i Clua, Complex Esportiu… 
 
Les característiques del servei són les següents: 
 
Parades: - C/ Sant Jaume – Menta (correspondència amb L4 de Sant Cugat) 
  - Plaça dels Estrets (correspondència amb L3 i L4 de Sant Cugat) 
  - Arnau Cadell (correspondència amb L4 de Sant Cugat) 
 
La infraestructura d’aquestes parades és de titularitat de l’Ajuntament de Sant Cugat. Per tant, 
correspondrà sol·licitar autorització a l’Ajuntament per la seva utilització, així com la modificació 
de la informació a l’usuari. 
 
Recorregut:  Estació FGC Valldoreix, Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, C/ Espígol, C/ Sant 
Jaume, Pg. Pollancres, C/ Cirerer d’Arboç, C/ Golf de Biscaia, C/ Estret de Gibraltar, C/ Golf de 
València, Plaça dels Estrests, C/ Canal de la Mànega, C/ Villà, C/ Arnau Cadell, Avda. 
Viladelprat, C/ Espígol, Estació FGC Valldoreix. 
 
Distància: 3,0 km 
Temps: 15 minuts 
 
Actualment, el recorregut de la línia V2 és de 6,5 km, i amb l’ampliació proposada passarà a ser 
de 9,5 km. Per tal de mantenir la velocitat comercial de les línies de Valldoreix (16-18 km/hora), 
es proposa passar a una freqüència de 40 minuts, dividida en dos temps: 
 

- 15 minuts per a la volta als barris de Sant Jaume i La Serreta 
- 25 minuts per a la volta als barris de Ca n’Enric-La Miranda, Mas Fuster, Colònia 

Montserrat, Escoles i Mas Roig. 
 
Per tot l’anterior, correspondria modificar l’Annex 1 “CARACTERÍSTIQUES DEL SERVEI” del Plec 
de condicions tècniques que regeixen el Contracte de prestació del servei de transport urbà de 
viatgers en autobús, en la modalitat de concessió administrativa, formalitzat entre l’EMD de 
Valldoreix i Autotransportes Saiz Tour, S.A. 
 
Condicions econòmiques 
La línia V2 és la que té menys nombre d’usuaris, encara que el nombre de validacions s’ha 
incrementat els darrers anys, i el 2013 va créixer un 3,50%. 
 

Validacions per línies   2012 2013 % 
     Línia V1 184.186 167.078 -9,29 
     Línia V2 103.692 107.329 3,50 
     Línia V3 126.412 133.998 6,00 
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Total validacions 414.290 408.405 -1,42 
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No es disposa de dades sobre la previsió de la demanda potencial en el barri de La Serreta per 
valorar l’eficiència de l’ampliació del servei. Caldrà, doncs, valorar els primers mesos el nombre 
d’usuaris real que es beneficia del servei en aquest barri. Igualment, caldrà valorar si es 
produeix una disminució d’usuaris en el recorregut actual a conseqüència de variar la freqüència 
de pas de 30 a 40 minuts. 
 
La reducció de l’itinerari de la línia V2 a partir de la data 25-4-2014 va suposar una reducció 
d’1,85 km per expedició, que suposava una reducció anual de 20.818,05 km, i un estalvi 
estimat de 14.400 euros/any. La nova modificació suposarà un increment d’11.797,50 km i de 
60,50 hores de servei. En resum, la suma de les dues modificacions suposarà una lleugera 
disminució del cost d’explotació de 4.400 euros/any, que caldrà valorar en relació a l’evolució de 
la demanda.” 
 
Vist l’informe de la Secretària-Interventora accidental d’aquesta EMD, de data 9 de setembre de 
2014 que es transcriu a continuació: 
 
“ Primer.- La prestació del servei de transport urbà de viatgers en autobús de l’EMD de 
Valldoreix és un contracte administratiu de gestió de serveis que es regeix pel Decret legislatiu 
2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les 
administracions públiques, de conformitat amb la disposició transitòria primera del Reial Decret 
legislatiu 3/2011, de 14  de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic. 
 
Alhora, també es regeix per allò que estableixen sobre la concessió de gestió de serveis locals els  
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articles els articles  249.3.a, 258 i 259 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i els articles 243 a 265 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya. 
 
Segon.- L’article 248 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya estableix que les entitats concedents 
tenen la potestat d’ordenar discrecionalment les modificacions que l'interès públic exigeix, de la 
mateixa manera que quan es gestiona directament el servei i, entre d'altres, la variació de la 
qualitat, quantitat, temps o lloc de les prestacions en què consisteix el servei, i l'alteració de la 
retribució del concessionari. 
 
Aquesta potestat de modificar unilateralment l'objecte dels contractes, es troba reconeguda en 
l’article 101 del text refós de la llei de contractes de les administracions públiques, que 
estableix: 
 
“Una vegada perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà introduir 
modificacions per raó d’interès públic en els elements que l’integrin, sempre que siguin degudes 
a necessitats noves o causes imprevistes, justificant-ho degudament en l’expedient”. 
 
En l’informe del Cap d’Urbanisme i Mobilitat, queda justificat que existeixen raons d’interès 
públic que són degudes a necessitats noves, atesa la llarga durada de la concessió. 
 
Per altra part, l’article 249 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals estableix que el concessionari té  “(Dret a) Obtenir la 
compensació econòmica que mantingui l'equilibri econòmic de la concessió en els casos en què 
es produeixi qualsevol de les circumstàncies a què fan referència els apartats b) i c) de l'article 
anterior.” 
 
De la memòria-informe del Cap d'Urbanisme i Mobilitat es desprèn que no es produeixen 
modificacions substancials en les condicions econòmiques de la prestació del servei, llevat de la 
lleugera variació dels kilòmetres i hores del servei. 
 
Tercer.- La competència per a  l’aprovació d’aquesta modificació de la concessió recau en el 
Ple de la Junta de Veïns tal i com estableix de la disposició addicional 2a del Reial Decret 
legislatiu 3/2011, de 14  de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes 
del sector públic i l’article 274.1 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Donada la urgència de la modificació proposada ja que, el proper dia 15 de setembre de 2014 
s’inicia el curs escolar 2014-2015 i aquesta modificació ha de facilitar l’accés de les zones més 
llunyanes de Valldoreix a l’estació de ferrocarrils i els principals equipaments escolars com  
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l’escola Ferran Clua, cal procedir a la seva aprovació per Decret de la Presidència amb la seva 
posterior ratificació pel Ple de la Junta de Veïns en la primera sessió plenària ordinària de la 
Corporació. Aquesta possibilitat esta prevista a l’article 53.1 k) de 1 del Decret legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Per tot això, s’informa favorablement la modificació del contracte i Plecs de condicions de la 
concessió per la prestació del servei de transport urbà de viatgers, formalitzat entre l’EMD de 
Valldoreix i l’empresa Autotransports Saiz Tour, S.A, de conformitat amb la memòria del Cap 
d’Urbanisme i Mobilitat” 
 
En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga el punt primer de la disposició 
addicional 2a de la llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, en relació amb l’article 83 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, 
RESOLC: 
 
PRIMER.- MODIFICAR el contracte de gestió de serveis de transport urbà en autobús, en la 
modalitat de concessió administrativa, formalitzat entre l’EMD de Valldoreix i Autotransportes Saiz 
Tour S.A, amb la modificació de l’Annex 1, que s’adjunta al present Decret de Presidència. 
Aquesta modificació entrarà en vigor a data 15 de setembre de 2014. 
 
SEGON.- Aquests nous plecs de condicions s’aplicaran des de l’aprovació del present Decret i 
quedaran reflectits a la liquidació de l’any 2014. 
  
TERCER.- RATIFICAR el present acord al Ple de la Junta de Veïns. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a Autotransportes Saiz Tour, S.A i convocar-lo per signar la 
Modificació del contracte. 
 
CINQUE.- NOTIFICAR el present Decret a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès.” 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- RATIFICAR el Decret núm. 514/14 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 
9 de setembre de 2014, de modificació del contracte i plec de condicions de la concessió per la 
prestació del servei de transport urbà de viatgers, formalitzat entre l’EMD de Valldoreix i 
l’empresa Autotransports Saiz Tour, S.A, amb la modificació de l’Annex I que s’adjunta. 
 
SEGON.- NOTIFICAR el present acord a Autotransportes Saiz Tour, S.A i a l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès. 
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TERCER.- EXPOSAR al públic aquest acord en el BOP i a la web de l’EMD de Valldoreix. 
 
VOTACIÓ.-  S’aprova per unanimitat dels membres del consistori presents a la sessió. 
 
 
6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 515/14, DE REFORÇ DE LA 
LÍNIA V1 DEL SERVEI D’AUTOBÚS. 
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa que dóna compte del Decret de 
Presidència núm. 515/14, de data 9 de setembre de 2014, pel qual s’aprova establir els serveis 
especials de reforç de la línia V1 a les 9:00 hores i a les 16:30 hores per tal d’incrementar la 
capacitat de transport de viatgers entre la plaça de l’Estació i l’Escola Ferran i Clua en dit horari 
dels dies lectius, el qual es transcriu a continuació. 
 
“Atès que el Consell Comarcal del Vallès Occidental ha suprimit el servei de transport escolar 
per al curs 2014- 2015. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’EMD de 
Valldoreix s’han plantejat reforçar el servei de transport urbà d’autobús per absorbir l’increment 
de demanda del transport urbà en període lectiu en els horaris d’entrada i sortida de les escoles 
públiques del municipi. 
 
Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aquest curs reforçarà la línia 1 amb un autobús 
addicional que adaptarà l’itinerari per passar per l’Escola Ferran i Clua i tindrà també parades a 
l’àmbit de Valldoreix. En aquest sentit, cal destacar que per part de l’EMD de Valldoreix, durant 
el curs passat ja es van adaptar els horaris de les tres línies per coincidir amb els horaris 
d’entrada i sortida de l’Escola Ferran i Clua. 
 
Vista la proposta de l’EMD, per al curs 2014-2015 d’ampliació de l’itinerari de la línia V2 per tal 
de donar servei al barri de La Serreta. 
 
Vist l’informe de data 2 de setembre de 2014, redactat pel Cap d’Urbanisme i Mobilitat, 
justificatiu del reforç puntual de la línia V1 d’autobús en període lectiu en el marc de la 
concessió per la prestació del servei de transport urbà de viatgers. 
 
Vist l’informe de la Secretària-Interventora d’aquesta EMD, de data 9 de setembre de 2014. 
 
Atès que la clàusula 16 del Plec de condicions administratives, tècniques i econòmiques que 
regeixen el Contracte de prestació del servei de transport urbà de viatgers en autobús, en la 
modalitat de concessió administrativa, formalitzat entre l’EMD de Valldoreix i Autotransportes 
Saiz Tour, S.A. regula la figura dels serveis especials, establint el que se segueix:  
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“16. Serveis especials 
1. Per ordre de l’EMDV, o prèvia autorització de la mateixa, es podran realitzar 

serveis especials no previstos en la xarxa descrita sempre que no afectin al 
servei bàsic. El servei es realitzarà mantenint les condicions econòmiques, en 
costos unitaris, del contracte o, en cas que un estudi justifiqués diferents 
condicions, acordant els criteris de preu/km i preu/hora pel servei especial 
efectuat. 

2. Els viatgers corresponents a aquests serveis no regulars no computaran dins el 
càlcul de viatgers del servei ordinari.” 

 
Atès que ens trobem dins d’aquesta modalitat de serveis especials pel que es refereix a la 
proposta de reforç puntual de la línia V1, tal i com queda determinat en l’informe del tècnic 
competent. 
 
Vist que existeix partida suficient per assumir el cost que suposa l’esmentat reforç puntual. 
 
En virtut de tot l’anterior, i de la competència que m’atorga el punt primer de la disposició 
addicional 2a de la llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, en relació amb l’article 83 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de 
Règim Local de Catalunya; i article 41.22 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, 
RESOLC: 
 
PRIMER.- ESTABLIR els serveis especials de reforç de la línia V1 a les 9:00 hores i a les 
16:30 hores per tal d’incrementar la capacitat de transport de viatgers entre la plaça de 
l’Estació i l’Escola Ferran i Clua en dit horari dels dies lectius. Aquest servei haurà d'arribar a 
l'àmbit de l'escola Ferran Clua a les 8:55h i haurà de sortir a les 16:35h i s’iniciarà a data 15 de 
setembre de 2014. 
 
SEGON.- ORDENAR als serveis tècnics el seguiment d’aquest acord amb la possibilitat de 
modificar-lo o suprimir-lo la resta del curs. 
 
TERCER.- APROVAR el següent preu per expedició: 75,84€ i aplicar-lo a la partida 
pressupostaria corresponent del vigent pressupost. 
 
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a Autotransportes Saiz Tour, S.A. 
 
CINQUÈ.- DONAR COMPTE del present acord al Ple de la Junta de Veïns de la Corporació.” 
  
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i 
manifesta que el senyor Ribera ha comentat que si aquest annex si no fa la seva funció i no hi 
ha demanda, es preveu retirar-lo. Pregunta si s’ha establert algun termini o un termini d’estudi 
per retirar-lo o no? 
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Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que en aquest cas el termini que 
demanarem serà mínim d’un mes. Tot i que evidentment en un mes entenem que els hàbits 
dels pares s’han d’anar consolidant. Està a l’expectativa de realment si el podem treure o no, 
des de la mateixa escola ens diuen que possiblement si, però ens hem d’assegurar perquè la 
única premissa i segurament la única, és que no pot haver cap nen que es quedi sense 
transport. Per tant els hàbits dels nens de Valldoreix, o els hàbits dels nens de la Foresta 
propers també al barri de la Serreta que en reunions amb l’AMPA van manifestar que ja hi 
anaven allà, en parades properes del servei del Consell Comarcal, doncs possiblement ens 
vinguin també i que això passi en el període d’aquest mes. En qualsevol cas mirarem 
d’assegurar-ho.  
 

7. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 464/14 DE MODIFICACIÓ DE 
CRÈDITS NÚM. 7/14. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que vist el Decret núm. 
464/14 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 29 de juliol de 2014: 
 
Vista la proposta de Modificació de Crèdits del Pressupost 2014 per generació de crèdits núm. 
7/2014 amb càrrec a la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya. 
 
Vist l’informe de la secretària-interventora, de data 29 de juliol de 2014. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària amb càrrec a generació de 
crèdits següent: 
 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.7 PER GENERACIÓ  DE CRÉDITS 
 
 
SUPLEMENT DESPESES PER GENERACIÓ DE CRÈDITS  

SUPLEMENT 

 

CAPÍTOL 1  

CREDIT 
INICIAL  I 

MODIFICAT MODIFICAT 

08-241-131.00 Pla ocupació SOC Eventuals Brigada  0,00 35.700,12 35.700,12 

08-241-160.00 Seguretat social pla ocupació SOC  0,00 13.494,60 13.494,60 

08-241-162.00 Pla formació personal SOC 0,00 540,00 540,00 

 TOTAL CAPÍTOL 1   49.734,72 49.734,72 

 TOTAL DESPESES  49.734,72 49.734,72 
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INGRÈS PER GENERACIÓ DE CRÈDITS     

CAPÍTOL 4     

450.50 SOC Subvenció bloc 1 experiència laboral  0,00 49.194,72 49.194,72 

450.50 SOC Subvenció bloc 2 formació  0,00 540,00 540,00 

 TOTAL CAPÍTOL 4   49.734,72 49.734,72 

     

 TOTAL INGRESSOS   49.734,72 49.734,72 

 
 
SEGON.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest acord al proper Ple ordinari. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- RATIFICAR el Decret núm. 464/14 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 
29 de juliol de 2014, de modificació de crèdits núm. 7/14. 
 
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest acord en el BOP i a la web de l’EMD de Valldoreix. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i 
manifesta que com hauran vist, gràcies a una molt bona gestió tècnica, la brigada s’ha vist 
suplementada en 6 treballadors i gràcies al Servei d’Ocupació de Catalunya. Per això es 
presenta aquesta modificació de crèdits. 
 
VOTACIÓ.-  S’aprova per unanimitat dels membres del consistori presents a la sessió. 
 

8. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 420/14 D’APROVACIÓ DE 
L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I PLECS DE CLÀUSULES DEL CONTRACTE DE 
SERVEI DE MANTENIMENT DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL DE VALLDOREIX. 

 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa que vist el Decret núm. 420/14 de 
Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 10 de juliol de 2014: 
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Vist la necessitat d’efectuar la licitació del servei de manteniment del clavegueram públic de 
Valldoreix. 

Atès que s’han redactat el Plec de clàusules tècniques i el Plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir en el procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, amb 
adjudicació mitjançant concurs públic i tenint en compte més d’un criteri de valoració per a la 
licitació del contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal de l’EMD, pel termini 
tres anys, prorrogables any a any amb un màxim de tres anys (sent la durada màxima del 
contracte de sis anys inclosa la pròrroga) i pel preu de licitació de 40.000,00 més IVA anual, de 
conformitat amb el reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

 

Atès que la despesa derivada d’aquesta contractació es farà efectiva al Pressupost vigent a l’any 
2014. 

 

En virtut de tot d’anterior, i de la competència que m’atorga la Disposició addicional 1a del reial 
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, en relació a l’article 83 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim Local de Catalunya; i article 41.22 
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Ens Locals, HE RESOLT: 

 

PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació i obrir la convocatòria per contractar pel 
procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada, mitjançant més d’un criteri d’adjudicació 
del contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal de Valldoreix. 
 
SEGON.- APROVAR el plec de clàusules tècniques i el plec de clàusules administratives 
particulars que han de regir en el procediment la contractació de servei de manteniment del 
clavegueram municipal de Valldoreix. 
 
TERCER.- SOTMETRE a informació pública mitjançant edicte publicat en el DOUE, al BOP, el 
DOGC i en el tauler d’edictes de l’EMD, el plec de clàusules tècniques i el plec de clàusules 
administratives particulars als efectes de possible reclamacions. 
 
Atès el que disposa l’article 277 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, s’anunciarà simultàniament el concurs a què fa referència, si bé la licitació s’ajornarà 
quan resulti necessari en el supòsit que es presentin al·legacions al plec de condicions. Disposar 
que els esmentats plecs s’entendran definitivament aprovats, en cas que no es presenti cap 
reclamació durant el termini d’informació pública. 
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Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- RATIFICAR el Decret núm. 420/14 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 
10 de juliol de 2014, d’aprovació de l’expedient de contractació i plecs de clàusules del 
contracte de servei de manteniment de clavegueram municipal de Valldoreix. 
 
SEGON.- CONVALIDAR el Decret núm. 420/14 de Presidència de l’EMD de Valldoreix a 
l’ampara i amb els efectes de l’article 67 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 
TERCER.- SOTMETRE a informació pública mitjançant edicte publicat en el DOUE, al BOP, el 
DOGC i en el tauler d’edictes de l’EMD, el plec de clàusules tècniques i el plec de clàusules 
administratives particulars als efectes de possible reclamacions. 
 
Atès el que disposa l’article 277 del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, s’anunciarà simultàniament el concurs a què fa referència, si bé la licitació s’ajornarà 
quan resulti necessari en el supòsit que es presentin al·legacions al plec de condicions. Disposar 
que els esmentats plecs s’entendran definitivament aprovats, en cas que no es presenti cap 
reclamació durant el termini d’informació pública. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i 
manifesta que te una pregunta a fer. Hi ha una taxa de clavegueram del municipi en les 
factures de l’aigua i voldria saber si això financia aquest contracte. Gràcies. 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que nosaltres no tenim taxa. Sorea 
aplica taxa de clavegueram a Sant Cugat però a Valldoreix no.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que ho ha estat verificant i 
és a Sant Cugat, però és per a tot el municipi. No? I la part de sota de les factures que hi ha 
una quantitat, que és allò si us plau? Hi ha una part que posa no se què dels municipis... 
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que l’auditor de Sorea és l’Àrea 
Metropolitana i hi hauran tributs que vinguin des d’aquest rang, però nosaltres tenim 
competències en la gestió del clavegueram i el contracte que estem fent de manteniment és 
nostre. I ells operen tan a Valldoreix com a Sant Cugat, però d’una manera independent, tant 
un contracte i per tant una zona, com l’altra. Les condicions pactades amb Sant Cugat de Sorea, 
pel manteniment del clavegueram a Sant Cugat si que inclouen una taxa que no està negociada 
amb nosaltres. L’Ajuntament de Sant Cugat va incloure aquesta taxa segurament per recaptar 
pel seu manteniment, però nosaltres no ho hem fet  i per tant no ho és.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta si hi hauria alguna manera 
de demanar-li a Sorea que desglossi aquesta taxa que es paga a les factures de Valldoreix. 
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VOTACIÓ.-  S’aprova per unanimitat dels membres del consistori presents a la sessió. 
 
 
9.-MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 4 DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL 
LABORAL DE L’EMD DE VALLDOREIX. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que en sessió plenària 
extraordinària de data 19 de juny de 2014 es va aprovar el Conveni Col·lectiu del personal laboral 
de l’EMD de Valldoreix anys 2014-2017 i els annexos 1 i 2. 
 
Atès que l’esmentat conveni es va trametre al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat 
de Catalunya tal i com s’estableix en la legislació vigent. 
 
Atès que el Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya en data 27 d’agost 
de 2014, registrat d’estrada amb núm. 3168, va presentar esmenes al Conveni Col·lectiu del 
personal laboral de l’EMD de Valldoreix, en concret: 
 

- “Cal modificar l’article 4 relatiu a la Comissió paritària de seguiment i interpretació, per 
tal d’establir els procediments i terminis d’actuació així com incloure la submissió de les 
discrepàncies produïdes en el se si als sistemes no judicials de solució de conflictes 
establerts mitjançant els acords interprofessionals d’àmbit estatal o autonòmic que 
preveu l’article 83, de conformitat amb l’article 85.3 e) de l’ET; redactat de conformitat 
amb l’article 14.4 de la Llei 3/2012, de 6 de juliol, de mesures urgents per a la reforma 
del mercat laboral. 

- Cal establir procediments per a resoldre de manera efectiva les discrepàncies que 
puguin sorgir per la no aplicació de les condicions de treball, de conformitat amb l’article 
85.3 c) de l’ET; redactat de conformitat amb l’article 14.4 de la Llei 3/2012, de 6 de 
juliol, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral” 

 
Atès que la Mesa general de negociació de conveni regulador de les Condicions de Treball del 
Personal Laboral de l’EMD de Valldoreix es va reunir en data 17 de setembre de 2014, el que se 
segueix: 
 

PRIMER.- ACORDAR la nova redacció de l’article 4 del Conveni Col·lectiu de les 
Condicions de Treball per al Personal Laboral de l’EMD de Valldoreix. Anys 2014-2017 en els 
següents termes: 
 
“Article 4 - Comissió Paritària de Seguiment i Interpretació 
1.- El present pacte s’interpretarà d’acord amb el sentit gramatical de les seves clàusules, i 
en atenció als objectius que es persegueixin en signar-los.  
En el termini de 15 dies següents a l’entrada en vigor del conveni, es constituirà una 
comissió amb la denominació de l’epígraf del present article, formada paritàriament per dos  
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representants de la Corporació, amb veu i vot i dos representants del personal, amb veu i 
vot, a la qual li correspondran l'exercici de les funcions d'interpretació, seguiment i 
vigilància del desenvolupament d'aquest Pacte de condicions de treball, així com la 
conciliació i arbitratge en els conflictes o discrepàncies que puguin sorgir en el decurs de la 
seva aplicació.  
 
2.- La Comissió Paritària es reunirà les vegades que calgui a petició de qualsevol de les 
parts i , les seves decisions es prendran per majoria simple dels seus membres. 
3.- Una vegada sol·licitada la reunió, la Comissió Paritària es reunirà en el termini màxim de 
15 dies. 
Les dues parts podran comptar amb l’assistència d’assessors a les seves deliberacions, que 
actuaran amb veu però sense vot fins a un màxim de dos per cada part. 
Les reunions de la Comissió Paritària es formalitzaran en les pertinents actes, elaborades 
pel secretari de la Comissió Paritària, que no tindrà vot. 
 
4.- L’executivitat legal de les seves resolucions requerirà, sempre i en tot cas, l’adopció del 
Conveni pel òrgans competents i de govern de l’EMD. 
5. En cas de manca d’acord en el sí de la comissió sobre la interpretació o aplicació, 
ambdues parts negociadores acorden expressament i voluntàriament el sotmetiment de la 
discrepància als procediments de conciliació i mediació del Consorci d’Estudis, Mediació i 
conciliació a l’Administració Local (CEMICAL) o de qualsevol altre organisme públic que es 
creï a l’efecte, a petició de qualsevol de les dues parts. “ 
 
SEGON.- ACORDAR tancar la negociació i modificar l’article 4 del conveni col·lectiu del 
personal laboral d’acord amb la nova redacció donada en el punt primer. 

 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- MODIFICAR l’article 4 del conveni col·lectiu regulador de les condicions de treball 
del personal laboral de l’EMD de Valldoreix anys 2014-2017 i els annexos 1 i 2, en els termes 
que es van acordar per les parts en data 17 de setembre de 2014. 
 
SEGON.- AUTORITZAR el registre, dipòsit i publicació del present acord, i a l'efecte remetre'l 
als Serveis Territorials del Departament d’Empreses i Ocupació de la Generalitat de Catalunya. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i 
manifesta que és uns emena perquè han detectat un defecte de forma i no de fons, que és 
incloure un òrgan que és el CEMICAL i aquest el que fa és de mediador entre els treballadors i 
l’ajuntament. La Mesa de negociació del laboral ens vam reunir el 17 de setembre i tots vam 
signar aquesta esmena. 
 
VOTACIÓ.-  S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació presents a la sessió. 
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10.-ACCIÓ DE GOVERN 
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que des de la vocalia de 
mobilitat hem fet molt focus en la resolució de la modificació de la línia 2, bàsicament pels fets 
que ja s’han relatat durant el transcurs del ple i de l’audiència pública i també en la redacció 
des de l’àmbit de serveis del plec de condicions del clavegueram. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que només volia dir que 
estem molt contents de la gestió que estem portant a l’Escola Bressol. Hi ha menys matrícules 
de les que ens pensàvem, tenim 73 nens, però a la classe de nadons que només n’hi ha 4, 
tenim 3 inscripcions més per desembre/gener, i podrem omplir la classe. Esperem poder entrar 
al primer trimestre amb els 80 alumnes que teníem l’any passat. Es va fer un anunci al Tot Sant 
Cugat i això ha fet que vinguin més nens i si no omplim, farem un altre anunci per reclamar 
més places. Des d’aquí felicitem a la directora i a tot l’equip docent de l’Escola Bressol perquè 
estem molt contents i funciona molt bé. Volia afegir que amb tots aquests projectes del bus, 
hem previst que al Ferran Clua amb el bus que ve de Sant Cugat, nens que agafen sols el 
transport, des de l’EMD hem fet unes armilles grogues que porten els nens petits i els monitors 
per poder identificar-los i sigui més fàcil la feina pels monitors i seguretat dels nens. 
 
Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que des de la vocalia de 
comunicació hem obert un nou compte a Instagram que no el teníem –una de les xarxes socials 
en auge d’aquests temps-, i també hem fet canvis en l’Info de Valldoreix, tindrà un nou disseny 
amb nous apartats que podreu veure quan la rebeu. El portal de transparència ja el tenim 
adjudicat i som la primera EMD en tenir-lo. Això servirà per a que el ciutadà pugui interactuar i 
garantir informació municipal. Està previst que estiguin en funcionament si tot va sobre rodes 
cap al mes de novembre. La nova APP que en principi sortirà el 15 de desembre encara que és 
un procés bastant complex i esperem poder-ho tenir per aquestes dates, però també pot ser 
que es retardi. Pel que fa a l’atenció ciutadana, fem un seguiment integral de les instàncies 
entrades al registre amb l’equip de govern i els tècnics, periòdicament per posar fil a l’agulla per 
a tots els temes sol·licitats pels ciutadans. Pel que fa a l’àrea de joventut destacar la bona 
acollida de la nit jove, que va ser un dissabte on he tingut uns feetbacks molt bons amb els 
joves de Valldoreix, i han acabar encantats i nosaltres també perquè no hi van haver incidents 
remarcables i també tenim organitzada un festa jove per dissabte 8 de novembre, gestionant 
encara els grups, però com vaig explicar plens enrere, tenim un conveni amb l’Arnau Cadell per 
fer tallers pels joves, grups de 14 a 29 anys, de dibuix, cultura i teatre. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÒPEZ i manifesta que a manca de dos 
esdeveniments de festa major que seran el divendres 26 de setembre al NEC, Valldaurex fa una 
conferència i el dissabte 27 de setembre tenim la tercera Oktoberfest. Podriem dir que la festa 
major ha sigut un èxit havent una gran harmonia entre civisme i educació. Ha estat un èxit de 
tots plegats i vull agrair la col·laboració dels qui han participat, hi ha una llista inacabable i des 
d’aquí els volem agrair a tots. També comentar que des de medi ambient hem incoat 20 
expedients d’ordre d’execució per a la prevenció d’incendis i la preservació de la 
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salubritat a Valldoreix. Hem d’esmentar que aquest any, a pesar que hagi estat un any de molta 
pluja, no hem tingut incidents de foc que és un tema que ens preocupa molt a Valldoreix. Hem 
fet petites passes en quan al control que tenim d’aquests fenòmens, les festes, els petards, etc i 
el que ens entra és que hi ha un petit “endavant” amb aquest tema. La gent ha estat més 
curosa. També comentar que aquest any hem hagut de treure 10 abocadors incontrolats i això 
és greu. Esperem que amb la vigilància i control del veïnat ho puguem controlar. També 
comentar les actuacions d’urgència en l’arbrat viari. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i manifesta que des de la vocalia de 
comerç estem treballant en la nova guia, i veurem si pot sortir el mes de novembre. No serà 
una guia sols de comerç sinó que també serà d’informació municipal en la que hi haurà la 
informació de les línies dels busos, les festes tradicionals del poble, i una petita història del que 
ha estat i és Valldoreix.  
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que a l’àrea d’economia 
ja estem preparant el pressupost general de 2015, que aprovarem al novembre si tot va bé, 
abans farem audiència pública de pressupost etc, i també les ordenances en un ple 
extraordinari a l’octubre, en que la voluntat de l’equip de govern és no augmentar cap preu tal 
com venim fent els dos últims anys. Després avui hem obert les pliques del projecte de 
senyalització, que és un projecte que s’havia licitat per 60.000€ i hem tingut una baixa de 
15.000€. Ara començarem a senyalitzar els elements històrics de Valldoreix, elements naturals, 
els vials verds i els elements culturals com les masies i cases importants. Gràcies. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que vol afegir dos temes. Pel que fa les torres d’alta 
tensió s’està complint amb el calendari establert, si us acosteu al final de l’avinguda baixador 
tocant a l’autopista veureu que s’està fent el muntatge d’aquesta torre, que ara està a terra 
però en els propers dies podrà substituir l’altre. S’està seguint el calendari previst. També afegir 
que hem detectat en el poble un augment de pintades a les parets, graffitis i el que estan fent 
és malmetre el mobiliari urbà i no tant sols afecta a edificis públics sinó també a cases 
particulars. Ho hem posat en coneixement de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra i estan 
vigilant aquest tema. Possiblement en uns dies tindrem resultats de les investigacions que 
s’estan portant a terme. 
 
 
11.- PRECS I PREGUNTES 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que la seva pregunta ve de 
l’audiència pública, que s’està parlant d’una falsificació d’un document que en acabat el senyor 
Ortolà va portar a Sant Cugat sense passar pel registre. Només vull que em confirmi si aquesta 
forma de fer del senyor Ortolà de portar documentació sense el registre a Sant Cugat, s’havia 
fet més d’una vegada? Només això. 
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Contesta el PRESIDENT i manifesta que parlant amb ell, ha manifestat que alguna vegada havia 
fet alguna aportació o algun comentari a Sant Cugat sense que hi hagués cap document. El 
document es va demostrar que era fals després, no en el moment que el senyor Ortolà el va 
presentar i per tant ell desconeixia això. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que no es refereix a això, 
sinó que si ha tret algun paper de l’EMD i portat a Sant Cugat sense haver passat per registre? 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que algunes gestions si que es fan per telèfon o per mail i 
no passen per registre, però desconec si s’ha portat algun paper més. Gràcies. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 21.26 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària Acctal. en dono fe. 
 


