
 

DECRET DE CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA PLE DE LA JUNTA DE VEÏNS

ÒRGAN: JUNTA DE VEÏNS

REUNIÓ NÚM: 4/2021. ABRIL 2021

DATA 22 D’ABRIL DE 2021

HORA 17.00 HORES

LLOC TELEMÀTICA

Vista la competència que m’atorga l’art.  53.1.c) del Decret Legislatiu 1/2003 de 28 
d’abril pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya,

RESOLC:

Convocar per mitjà electrònic els membres del Ple de la Junta de Veïns a la reunió 
telemàtica en Sessió Ordinària el proper dia 22 d’abril de 2021, a les 17.00 h. per tal 
de tractar els temes que es relacionen al següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

1.-  Ratificació del  Decret de Presidència 2021-0257, de 26 de març, de trasllat de la 
sessió plenària i de la Junta de Portaveus. Expedient 430/2021.

2.- Aprovació, si s’escau, de l’esborrany de l’acta del ple ordinari del dia 18 de març de 
2021. Expedient 261/2021.

3.- Mocions i propostes presentades pels grups al ple.

3A) Moció presentada pel Grup PSC-CP, sobre el nomenclàtor. 

3B) Mocó del Grup de ERC-MES per tal de dissenyar i implementar dos plans 
d’igualtat, un dirigit a la ciutadania de Valldoreix i un altre intern per a l’EMD de 
Valldoreix. 

3C)  Moció  institucional  per  la  calendarització  de  l’execució  del  projecte 
d’arranjament de la Riera de Saladrigues i el Torrent de Buscarons. 

4D)  Moción  para  la  prevención  del  suicidio  y  para  garantizar  el  bienestar 
emocional y la salud mental de la ciudadania.

 



 

4.- Donar compte del nou Decret de Cartipàs. Expedient 671/2019.

5.-  Donar  compte  i  aprovació  de  les  Resolucions  i  Decrets  de  Presidència  en 
compliment de l’article 42 del ROF. 

6.-  Donar  compte dels  reparaments  fets  des  d’Intervenció  a  l’any  2020.  Expedient 
1585/2019.

7.-  Resolució  de  les  al·legacions  presentades  a  l’expedient   de  la  modificació 
pressupostària 5/2021. Expedient 42/2021.

8.- Aprovació, si s’escau,de la Modificació pressupostària 6/2021. Expedient 42/2021.

9.- Aprovació, si s’escau, Festes Locals 2022.

10.-  Aprovació  inicial  del  projecte  de  restauració  del  pont  del  camí  de  la  Salut.  
Expedient 957/2018.

11.-  Donar compte Sentència núm. 1544/2021 (Secció 320/2021) del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, recurs d’apel.lació 430/2019. Expedient 1145/2020.

12.- Donar compte Sentència  núm. 131/2021 (procediment abreviat 214/2019-BY) 
Jutjat Contenciós Administratiu núm 14 de Barcelona. Expedient 1224/2019.

13.- Donar compte de la renuncia de la Vocal Sra. Ana Cano Farré del Grup Municipal 
de Ciutadans i proposta de la persona a suplir la vacant.

14.- Acció de govern.

15.- Precs i preguntes.

Preguntes/ precs de la CUP PC de valldoreix al ple d’abril de 2021

1. Sobre el projecte d’urbanització de la Colònia Montserrat.
Sabem que si el projecte no es tramita al Ple de l’EMD per proposar la seva aprovació 
inicial i si en el cas que s’aprovi, posteriorment no s’envia al Ple de Sant Cugat, es 
perdrà la feina feta durant aquests deu anys i s’haurà de partir novament de zero.

La CUP PC pregunta al  Govern de l’EMD, si  pensa convertir  aquest  barri  en una 
extensió del que ha passat a l’avinguda baixador i quan pensa actuar comunicant als 
veïns, les dues opcions existents i decidint com a administració competent que és, si 
es tira endavant el projecte existent o es parteix de zero novament.

2. Sobre la moció que vàrem presentar i que el ple va aprovar per condemnar els 
continuats talls de llum.

 



 

2.1 Preguntar pels no assolits:

PRIMER. Unir-se a la condemna d’aquests municipis i estudiar emprendre possibles 
accions legals contra Endesa davant els talls soferts a Valldoreix i Sant Cugat.

TERCER. Comunicar a Endesa el nostre rebuig per la manca de manteniment de la 
xarxa de distribució i el greuge que està causant als veïns d’aquesta vila. 

QUART. Fer una queixa formal davant el Conseller d'Empresa i Desenvolupament Sr. 
Ramon Tremosa, denunciant tots els talls de llum patits a la nostra vila i instar lo a què 
desenvolupin les accions que siguin necessàries per revertir aquesta situació.

2.2 PREC Sobre el punt cinquè i sisè. Formalitzar l’adhesió de l’EMD a l’AMEP, com 
ha fet  ja  l’ajuntament  de Sant  Cugat,  ja  que ens donaria  les eines  i  la  informació 
necessària per assolir el punt cinquè, de forma literal o valorar els punts sorgits de la 
reunió de l’EMD amb l’ACM de forma matisada i en clau local.
CINQUÈ.  Redactar el plec de condicions pendent que vàrem aprovar fer al Ple de 
l’EMD de Valldoreix, el passat 17 d’octubre de 2019, per a contractar una energia neta 
i  justa,  a  fi  d'obrir  la  possibilitat  que empreses amb un tarannà més transparent  i 
democràtic puguin proporcionar l'electricitat a les instal·lacions municipals.

SISÈ.  Que la vila de Valldoreix formi part de l’Associació de Municipis per l’energia 
Pública.AMEP.  https://www.santcugat.cat/noticia/sant-cugat-entra-a-formar-part-de-
lassociacio-de-municipis-i-entitats-per-lenergia-publica-amep. Accediu-hi per conèixer
exactament de què es tracta.

3. Sobre la moció de suport als productes agroalimentaris de proximitat.
Saber de l’estat d’assoliment dels acords:

SEGON. Elaboració d’un recull de productors i productores locals, sense menystenir la 
producció agroalimentària feta a les comarques veïnes, demanant als seus municipis 
els llistats pertinents de productors i també de les iniciatives de venda directa o altres 
que tenen per objectiu la promoció del consum de producte de proximitat a fi de fer-ne 
difusió pels canals de què disposa l’EMD. Panell, web, mailing i publicacions.

TERCER. Incloure aquests productors de proximitat al projecte en marxa de fer una 
web municipal per promoure el comerç local i incloure sistemes de distribució vinculats 
a iniciatives socials com poden ser la distribució de Km0.

QUART:  Contactar  amb  el  CIAP  de  Barcelona  o  altres  iniciatives  que  facilitin  la 
comercialització  i  distribució  en  venda  directa,  per  tal  de  vincular  els  productors  i 
productes locals que tinguem registrats.

4.  Sobre  la  moció  aprovada  demanant  lluitar  contra  els  efectes  de  la 
contaminació atmosfèrica i  acústica derivada del  trànsit  de les vies ràpides i 
autopistes.

PREC: Incloure l’autopista C16,dels Túnels de Vallvidrera, en les diferents propostes 
d’acord.

Saber de l’estat de l’assoliment dels següents acords.

 



 

PRIMER.  Instar  al  govern  espanyol  a  no  ampliar  ni  prorrogar,  en  cap  cas,  les 
concessions de l’AP-2 i  l’AP7 a fi  de poder  implementar mesures correctores i  de 
gestió sense traves competencials.

SEGON. Demanar al govern de la Generalitat que treballi per fer efectiva la velocitat 
variable controlada, tant al tram de l’AP7 que confronta amb Valldoreix i Sant Cugat del 
Vallès així com en la resta de trams on recorre zones urbanes a la resta dels Vallesos, 
així com a la C58 en els seus trams per Terrassa i Sant Quirze.

TERCER.  Demanar  a  la  Conselleria  de  Territori  i  Sostenibilitat,  al  Ministerio  de 
Fomento i a la concessionària Abertis, posin en pràctica les mesures demanades pels 
diversos ajuntaments de posar pantalles acústiques i que projectin i aprovin un pla de 
tractament  sonoreductor  del  paviment  als  trams que confronten amb nuclis  urbans 
amb asfalt reductor de soroll.

QUART. Demanar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat l’augment de freqüències 
en la xarxa de rodalies R8 i per complementar l’augment previst a les línies dels FGC 
del Vallès (S1, S2, S5, S6, S7), fer el possible per realitzar el bescanviador entre els 
FGC  i  l'R8,  així  com  les  ampliacions  pertinents  per  tal  de  poder  incrementar  el 
transport de mercaderies per via fèrria, fet que a més de descongestionar el trànsit 
rodat, milloraria a la baixa les emissions de gasos efecte hivernacle, gasos tòxics i 
irritants i partícules tòxiques.

QUART.  Demanar  a l’AMB que dotin  de pressupost  i  projectin  una nova xarxa de 
busos interurbans que donin major cobertura a la nostra comarca i les connexions amb 
les comarques veïnes.

CINQUÈ.  Informar  d’aquests  acords  a  l’Ajuntament  de  Sant  Cugat,  al  Consell 
Comarcal del Vallès Occidental i a la plataforma Veïnal Stop Soroll de Valldoreix.

5. Pregunta sobre la moció aprovada pel ple sobre els incendis forestals, saber sobre 
l’acord 3r:

Demanar  una  nova  revisió  dels  perímetres  o  franges  de  protecció  prioritària  o  de 
seguretat,  atesa la magnitud que pot tenir un incendi de 6a generació en un espai 
natural amb una pressió urbanística i demogràfica tan important com té el Parc de 
Collserola.

PREGUNTES PSC-CP

1- Com va la negociació amb el  Sr.  Philip Pla respecte a la sentència de les tres 
cases?

2- Quants agents de policia municipal hi han assignats a Valldoreix diàriament durant 
aquest últim mes?

3- Com va l´elaboració del informe de situació del P.I. de Can Calopa?

4- Prec: Consultar als veïns del Montmany i associació del Veïns del Montmany sobre 
el projecte del Camp Esportiu (o complex esportiu) que voleu fer.

 



 

5-  Prec:  Sumar-nos  al  manifest  sobre  la  Prevenció  d´incendis  i  defensa  de  la 
biodiversitat al Parc Natural de Collserola.

6- Com es faran les sonometries al Club de Tenis de VDX?

Valldoreix, 19 d’abril de 2021

El President

Josep Puig Belman

 




