
 

 

 
 
MEMÒRIA    -   EMD DE VALLDOREIX EXERCICI 2017 
 
 
Nota 1 – ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT 
 
1.1Antecedents 
L´EMD de Valldoreix està situada al municipi de Sant Cugat del Vallès, a la comarca del Vallès 
Occidental. 
L’activitat principal és el compliment dels interessos públics de conformitat a la Llei i al 
Dret, i de conformitat amb les competències del conveni competencial signat amb l’ajuntament 
de Sant Cugat del Vallès en data 8 de novembre de 1995. 
La  població oficial a 1 de gener de 2017,  és de 8.276 habitants. 
 
1.2Estructura Organitzativa 
En motiu de les eleccions del dia 24 de maig del 2015, el nombre de vocals del l´EMD s’ha 
mantingut en 8 Vocals , i el President de L’EMD de Valldoreix.  
El President té dedicació exclusiva i els quatre Vocals de l’equip de Govern tenen dedicació 
parcial. 
Les àrees en que s’organitza l´EMD són les que a continuació es descriuen: 
Josep Puig Belman (PDeCAT) 
President de la Junta de Veïns i Vocalia d’infraestructures, seguretat ciutadana, urbanisme, 
planejament, obres i Serveis urbans i vialitat, gestió i desenvolupament d’equipaments 
estratègics. 
Joaquim Castelló López (PDeCAT) 
Vocalia de medi ambient, sostenibilitat, cultura, gent gran, salut, comerç i promoció econòmica 
a les empreses i Can Monmany.  
Elena Degollada Bastos  (PDeCAT) 
Vocalia economia, Serveis generals, participació ciutadana i pla d´actuació municipal. 
Bernad Gisbert Riba (PDeCAT) 
Vocalia comunicació i noves tecnologies, joventut, esports i gestió de residus.  
Susanna Herrada Cortés (PDeCAT i) 
Vocalia atenció a les persones, serveis socials, educació, recursos humans, movilitat i transport 
públic.  
Els grups polítics en que s’organitza el Ple de l´EMD són els següents: 
PDeCAT  
Integrat pels vocals: Josep Puig Belman, Susana Herrada Cortés, Bernat Gisbert Riba, Elena 
Degollada Bastos i Joaquim Castelló López. 
CUP-PC 
Integrat pels vocals: Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos i Ferran Margineda Agustin 
Esquerra Republicana de Catalunya  i Moviment d’Esquerres  
Integrat pel vocal: Noel Climent Jurado 
Ciutadans  
Integrat pel vocal: Susanna Casta Balcells. 
 
El nombre d’empleats corresponent a l’exercici 2017, és el següent:                   
Funcionaris: 9 
Interins:       3 



 

 

 
Laborals:    22 
Eventuals:  12 
 
 
Principals fonts d’ingressos 
 
Les principals fons de finançament de l´EMD són : 
Drets reconeguts nets ………………….  10.204.469,75 
Ingressos ordinaris : 
Impostos directes (Capítol 1 ) ………….   1.778.745,41  (17,44%) 
Impostos Indirectes (Capítol 2 ) ………………          368.497,26  (  3,62%) 
Taxes i preus públics (Capítol 3 ) ………                      779.598,27 ( 7,64%) 
Transferències corrents (Capítol 4 ) ……                   7.061.040,71 (69,20%) 
Ingressos patrimonials (Capítol 5 )……...                      22.529,37  (  0,22%) 
Alienació d’inversions reals (Capítol 6)….         8.500,00   ( 0,09%)   

Ingressos finalistes per inversions : 
Subvencions de capital (Capítol 7) ……....                      185.558,73  (1,82%) 
Actius financers (Capítol 8) ……………..                               0,00  
Passius financers (Capítol 9) …………….                               0,00       
 
Nota 2 – GESTIÓ INDIRECTA DE SERVEIS PUBLICS, CONVENIS I ALTRES 
FORMES DE COL.LABORACIÓ 
Les competències i els Serveis prestats per l´EMD de Valldoreix són els següents: 
a) Serveis obligatoris 

Neteja viària  
Enllumenat públic 
Conservació i manteniment de parcs i jardins (jardineria) 
Activitats cultural i esportives (Complex esportiu, Escola de música, 

biblioteca) 
Clavegueram 

b) Serveis complementaris 
*Transport 
* Escola Bressol 
* Escola de Música 
c) Servei de recaptació dels tributs municipals. La gestió i recaptació dels tributs municipals 
és realitzada per l’organisme de gestió tributària de la Diputació de Barcelona. 
 
D’ aquests serveis, els que es presten en gestió indirecta són els següents: 

El transport urbà 
Escola de Música 
El complex esportiu 

 
Nota3 –BASES DE PRESENTACIÓ DELS COMPTES ANUALS 
Els comptes anuals s’han obtingut dels registres comptables de l´EMD i, s’han formulat amb 
l’objecte de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, del resultat econòmic 
patrimonial i de l’execució del Pressupost, seguint els principis de comptabilitat per a les 
administracions publiques, recollits en la següent legislació: 



 

 

a) Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
b) RD Llei 781/1986 de 18 d’abril pel qual s’aprova el Text Refós de disposicions vigents en 
matèria de règim local. 
c) 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. 
d) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
e) Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel que es desenvolupa el Capítol primer de Títol sisè 
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de 
pressupostos. 
f) Ordre EHA 1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del model 
normal de Comptabilitat Local. 
Els comptes anuals estan formats per: 

Balanç 
Compte del resultat econòmic patrimonial 
Estat de Liquidació del pressupost 
Memòria 

Es presenten d’acord amb els models establerts per la Instrucció del Model Normal de 
Comptabilitat de l’administració Local, amb vigor des del 20 de setembre de 2013. 
a) Els saldos dels comptes anuals són coincident amb els que figuren als registres de 
comptabilitat de l´EMD, els quals s’instrumenten en suports informatitzats 
b) Els comptes anuals són previs a l’aprovació del Plenari de l´EMD. 
c) La liquidació del pressupost del 2017 ha estat aprovada per Decret del President. 
d) Les notes explicatives que integren la present memòria es presenten classificades en funció 
del que estableix l’ordre EHA 4.041/2004, de 23 de novembre, per la que s’aprova la Instrucció 
normal de Comptabilitat Local. 
3.2 Principis comptables 
En la preparació dels Comptes Anuals s’han empleat els criteris descrits en la Nota 4 sobre 
Normes de Valoració, havent-ne aplicat els principis comptables obligatoris que poguessin tenir 
un efecte significatiu sobre els mateixos. 
3.3 Comparabilitat de la informació 
Per tal de fer comparatius els comptes de l’exercici 2017 amb els de l’exercici 2016, a efectes de 
presentació dels comptes anuals, el balanç i el compte de resultats de l’exercici 2017 s’han 
confeccionat d’acord amb la forma de presentació que estableix l’ordre EHA/1781/2013, que 
atenent a la Disposició transitòria segona en la qual es recull   
l’ informació a incloure en els comptes anuals de l’exercici 2017.  
 
Nota 4. NORMES DE RECONEIXAMENT I VALORACIO. 
Els criteris comptables més significatius aplicats en la formulació dels comptes anuals són els 
que es descriuen a continuació: 
a) Immobilitzat material 
L´EMD disposa d’un inventari de béns detallat. La dotació a l’amortització económica dels béns 
que integren l’immobilitzat material, a excepció dels terrenys, es calcula linealment aplicant els 
següents coeficients: 
 
Edificis ….   3% 
Maquinària …            10% 
Elements de transport …      20% 



 

 

 
Mobiliari ….                         15% 
Equips informàtics …           25% 
Instal·lacions complexes …   10% 
Altre immobilitzat …            10% 
 
b) Deutors 
Figuren valorats pel seu valor nominal. Pels saldos de difícil realització, l´EMD realitza 
dotacions a la provisió per dubtós cobrament. El criteri que segueix per dotar la provisió de 
saldos de difícil realització és el d’antiguitat, segons els percentatges recomanats per la 
Sindicatura de Comptes de Catalunya i en les bases d’execució del pressupost d’aquesta EMD 
de Valldoreix. En concret aquests percentatges per a l’exercici 2017, han estat els següents: 
2012 i anteriors …100% 
2013 …90% 
2014 …30% 
2015 …30% 
2016 …10% 
 
c) Creditors a llarg i curt termini 
Figuren per l’import total a pagar, I es classifiquen a llarg o curt termini en funció de si el seu 
venciment és inferior o superior a l’any. Els interessos dels passius financers s’imputen al 
compte de resultants d’acord amb el principi de meritament, independentment del moment en 
que es produeixin els pagaments dels mateixos. 
 
d) Transferències corrents i de capital 
Les transferències rebuts per l´EMD es comptabilitzen en funció de l’origen pressupostari de 
l’ens cedent, en el moment en què existeix documentació fefaent que acrediti l’atorgament de la 
transferència. Per tant, les transferències corrents i de capital es comptabilitzen com a ingrés en 
el compte de resultats. 
 
e) Ingressos i despeses 
Comptabilitat financera: 
Els ingressos i despeses s’incorporen al compte de resultat econòmic patrimonial atenent els 
principis de l’acreditament i de la correlació d’ingressos i despeses, independentment del 
moment en què es cobren o paguen, i d’aquell en què se’n produeixi el reconeixement 
pressupostari. 
Liquidació pressupostària: 
Els ingressos i despeses s’incorporen a la liquidació pressupostària en el moment en què es 
produeix l`acte administratiu de reconeixement dels respectius drets i obligacions. 
 
f) Impost sobre Societats 
D’acord amb l’article 9è. Del Decret Legislatiu 4/2004 de l’ impost sobre Societats, les entitats 
locals es troben exemptes de l’ impost. Així mateix, l’article 140.4ª de l’ esmentada norma 
estableix l’exempció de retencions als  rendiments obtinguts per aquestes entitats 
Els quadres comptables del punt 5 al 30 de la memòria estan incorporats al fitxer xml del 
compte general que s’adjunta a la Sindicatura. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Nota 22–CONTRACTACIÓ ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTS 
D´ADJUDICACIÓ 
 
          Els contractes adjudicats durant l’any 2017 són els següents: 
 

 
 

A) Contractes d’obres  
 
a) Procediment obert que s’ha adjudicat durant l’any 2017 

 
 

- Decret de Presidència núm. 639/2017, de data 9 d’octubre de 2017, d’adjudicació de la                          
contractació per procediment obert de les obres del Projecte d’accessibilitat al Passeig de 
Rubí, Fase 1 entre Passeig del Cirerer i Rambla Jardí, a Construcciones Fertres, S.L, pel 
preu de 82.440’86 euros Més IVA. 

  

- Decret de Presidència núm. 646/2017, de data 11 d’octubre de 2017, d’adjudicació 
mitjançant procediment obert del contracte d’obres de re urbanització de la Plaça de les 
Oliveres i de la Plaça Joan Gassó a l’empresa Construcciones Fertres, S.L, pel preu de 
91.534’09 euros més IVA. 

- Decret de Presidència núm. 674/2017, de data 23 d’octubre de 2017, d’adjudicació pel 
procediment obert del contracte d’obres d’arranjament del terreny de l’EMD a la Plaça 
de l’Estació, a l’empresa Hercal Diggers, S.L, pel preu de 59.408’32 euros més IVA. 
 

b) Procediment negociat sense publicitat d’obres per haver quedat desert el 
concurs  

 

- Decret núm. 810/2017 de Presidència,  de data 19 de desembre de 2017, d’adjudicació 
pel procediment negociat per la contractació de les obres de reordenació de les 
instal·lacions elèctriques a la Plaça de Can Cadena, a l’empresa Eiffage Energia S.L.U, 
pel preu de 73.824’38 euros més IVA 

   

c) Contractes per exclusivitat  
 

-  Contractació de drets de supervisió i adequació instal·lacions finca de Can Cadena amb 
cantonada carrer la Floresta a Endesa Distribución, SL per import de 115.363,14 euros.   

 

 



 

 

 

B) Contractes de Serveis: 
 
a) Contractes de serveis per procediment obert realitzats any 2017 

 
- Decret núm. 147/2017, de data 10 de març de 2017, d’adjudicació pel procediment 

obert del servei de lloguer d’equips, assessorament i assistència tècnica en sonorització i 
il·luminació de les activitats de les àrees de cultura i joventut, a l’empresa So i Art Prat, 
S.L pel preu de 24.317,18 euros més IVA anuals. 

- Decret núm 274/2017, de data 27 d’abril de 2017, d’adjudicació del contracte del servei 
de neteja forestal, a l’empresa ARICO FOREST SL, pel preu de 16.140’41 euros anuals 
més IVA. 

- Decret 477/2017, de data 17 de juliol de 2017, d’adjudicació del contracte pel 
procediment obert, del servei de menjador de l’Escola Bressol de Valldoreix, a TENO 
MENJADORS S.L, pel preu de 5’70 euros més IVA per cada menú, pel termini de dos 
anys. 

- Decret de Presidència núm. 638/2017, de data 9 d’octubre de 2017, d’adjudicació de la 
contractació pel procediment obert, del servei de prevenció aliè dels riscos laborals de 
l’EMD a l’empresa ICESE PREVENCION, S.L pel preu de 13.680 euros anuals més 
IVA. 

- Decret de Presidència núm. 695/2017, de data 30 d’octubre de 2017, d’adjudicació del 
contracte de servei del biblioaccès Vall d’Or, a l’empresa Doblevia Cooperativa pel preu 
de 47.743’01 euros anuals IVA inclòs. 

- Decret núm. 814/2017 de Presidència, de data 20 de desembre de 2017, d’adjudicació 
pel procediment obert, el servei de manteniment de l’arbrat públic i zones verdes de 
Valldoreix, a Espais Verds del Vallès, SA pel preu de 69.000 euros anuals més IVA. 
 

 
 

b) Pròrrogues a contractacions de serveis durant any 2017: 
 

Decret núm. 12/2017, de data 13 de gener de 2017, de declarar prorrogat de forma tàcita el 

contracte de consultoria i assistència per a la tramitació de documentació contractual i 

relativa a la gestió de l’àrea laboral de l’EMD de Valldoreix adjudicat a l’empresa 

ASEPYME BCN, SAP pel període d’un any corresponent de l’1 d’agost de 2016 a l’1 

d’agost de 2017, pel preu de 5.500 euros anuals més IVA; i prorrogar el mateix contracte pel 

termini d’un any des de l’1 d’agost del 2017 fins a l’1 d’agost del 2018, pel preu de 5.500 

euros anuals més IVA. 

Decret núm. 132/2017, de data 2 de març de 2017, de pròrroga d’un any del contracte de 
vigilància dels patis de l’Escola Ferran i Clua, a l’empresa Doble Via Serveis Socioeducatius, 
SCCL. 
Decret núm. 364/17, de data 6 de juny de 2017, de prorrogar el contracte del servei de 
Biblioaccés de l’EMD de Valldoreix, a l’empresa Doble Via, SCCL fins que s’adjudiqui el 
nou concurs i sempre amb anterioritat al 31 de desembre de 2017. 



 

 

Decret 491/2017, de prorroga d’un any del servei de neteja del  Mercat no sedentari a 
l’empresa Fomento de Construcciones i Contratas, S.A, pel preu de  15.625’82 euros més 
IVA. 

 
c) Adhesions a compres centralitzades de serveis durant l’any 2017: 

 

-Decret núm. 86/2017, de data 8 de febrer de 2017, d’aprovació de l’adquisició d’una 

màquina d’escombrar, a l’empresa AEBI SCMIDT IBERICA, S.A pel preu de 142.114’50 

euros IVA inclòs, i uns accessoris de 18.002’38 euros IVA inclòs, pel sistema d’adquisició 

centralitzada del Consorci Català pel desenvolupament Local/ Associació Catalana de 

Municipis 

 
      d)  Contractes menors de serveis aprovats per Decret  

 

-  Decret núm. 21/2017, de data 19 de gener de 2017, d’adjudicació del contracte menor 
del servei de correu postal i notificacions a l’empresa SOCIEDAD ESTATAL 
CORREOS Y TELEGRAFOS, S.A pel termini d’un any des del 1 de gener de 2017 fins 
al 31 de desembre de 2017, essent el valor estimat del contracte de 5.500 euros anuals. 

 

- Decret 395/17 d’adjudicació del contracte menor consistent amb la pintura interior de 
l’escola del Jaume Ferran i Clua, pel preu de 47.000 euros més IVA, a l’empresa 
Francisco Javier Hosta. 

 

- Decret 461/2017, de data 14 de juliol de 2017, de contractació de l’empresa Sigeam per a 
l’elaboració d’una inspecció tècnica de l’activitat biològica d’organismes xilòfags a Can 
Monmany, pel preu de 2.400 euros més IVA. 

 

- Decret 462/2017, de data 14 de juliol de 2017, de contractació del lloguer d’una cabina 
sanitària per la finca de Can Monmany,  a l’empresa Toi Toi Sanitarios Moviles, S.A, des 
del dia 1 d’agost fins al 31 de desembre de 2017, pel preu mensual de 362’25 euros. 

 

- Decret de Presidència núm. 565/2017, de data 13 de setembre de 2017, d’adjudicació del 
contracte menor del servei de suport administratiu al departament de l’Oficina d’atenció 
al ciutadà a l’empresa Gestió Cultural SCP, fins el dia 18 de desembre de 2017, pel preu 
de 6.400 euros pel contracte principal i pel preu aproximat de 6.400 euros per les 
possibles pròrrogues. 
 

- Decret núm. 742/2017 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 21 de novembre 
de 2017, de contractació de la reposició de l’arbrat a l’empresa Espais Verds del Vallès, 
pel preu de 49.784’41 euros més IVA. 
 



 

 

- Decret núm. 788/2017 de Presidència de l’EMD de Valldoreix, de data 12 desembre de 
2017, de servei de suport administratiu al Departament d’Atenció Ciutadana de l’EMD, 
adjudicat a Gestió Cultural SCP, des del dia 19 de desembre de 2017 fins al 19 de març 
de 2018, pel preu de 6.400 euros més IVA. 
 
 

- Decret núm. 820/2017 de Presidència, de data 22 de desembre de 2017, de contractació 
a Vega, Verdaguer i Villafañé Arquitectes SLP, el contracte menor pel servei de redacció 
d’estudis preliminars i la seva plasmació en un avantprojecte consistent en la proposta 
d’ordenació de l’ampliació de l’actual Escola de Música i la construcció d’un espai 
escènic i musical en el terreny del costat de les oficines de l’EMD, a la Rambla Jacint 
Verdaguer 187, pel preu de 6.000 euros més IVA. 

 
 
  e)    Contractes plurianuals de serveis contractats en exercicis anterior i vigent el 2017 
 
  Els contractes plurianuals de serveis pugen la quantitat total de 919.740,32 euros IVA inclòs. 
  

C) Altres contractes menors d’obres, serveis i subministraments contractats en 
exercicis anteriors i vigent 2017. 

  
 Els altres contractes menors d’obres, serveis i subministraments pugen la quantitat total de  
euros IVA inclòs 1.376.646,96 
 
 
 
 Nota 28 – ESDEVENIMENTS POSTERIORS AL TANCAMENT 
 
  No ha esdevingut cap fet posterior al tancament que sigui d’utilitat per a la lectura dels         
comptes anuals de l’entitat. 
 
 
 
Valldoreix, 12 de juliol de 2018 
La Secretaria-Interventora 
 
 
 
Concepció Foraster i Arespacochaga  
 


