
 

 

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT L’ONZE DE DESEMBRE DE DOS MIL CATORZE. 

 
A Valldoreix, el dia onze de desembre 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 19.00 hores els Vocals següents: senyor XAVIER GAVALDÀ I 
CARBONELL –GRUP CiU-ACTUEM-, senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM-, 
senyor BERNAT GISBERT I RIBA–GRUP CiU-ACTUEM-; senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –
GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD –GRUP CiU-ACTUEM-, senyora 
CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-,  i senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ –GRUP 
PP-, assistits per la Secretària Acctal. de la Corporació senyora Mª JOSEP TUYÀ I MANZANERA, 
per tal de celebrar la sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, de la Junta de 
Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot seguit el President excusa l’absència del senyor 
JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-ACTUEM- per motius professionals. Es passa a la 
deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió. 
 

1.- APROVACIÓ DE LA VALORACIÓ I PROPOSTA RETRIBUTIVA DEL LLOC DE TREBALL DE 
TÈCNIC DE NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ I DEL LLOC DE 
TÈCNIC DE MEDI AMBIENT. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que s’ha detectat que els llocs de 
treball de Tècnic/a de noves tecnologies de la informació i comunicació i del lloc de treball de 
Tècnic/a de medi ambient, inclosos a la vigent Relació de Llocs de Treball de l’EMD Valldoreix (en 
endavant, RLLT), no han estat objecte d’una valoració en quant a tasques, ni s’ha valorat de les 
condicions de treball. 
 
Atès que la Vocalia de Personal de l’EMD de Valldoreix detecta la necessitat de modificació de la 
RLLT, per tal que aquesta inclogui els canvis que des de la provisió del lloc fins a les tasques que 
realitzen, cal procedir a l’actualització de les mateixes, les quals s’han de trobar incloses en la 
RLLT. 
 
Donat que l’abast de la modificació de llocs de treball pot ser per diversos motius: canvi de la 
dependència orgànica jeràrquica, condicions de treball, contingut funcional, dotació, etc., tal i com 
estableix la normativa vigent. 
 
Vist que aquests dos llocs van ser creats i es van incloure a la RLLT de l’any 2012 sense que consti 
que s’hagués fet una valoració, en congruència amb la que es va fer els anys 2007 – 2008 amb els 
llocs de treball que es van identificar i analitzar a l’organització de l’ens. 
 
Atès que en l’expedient de creació d’aquests dos llocs de treball es van aprovar les seves 
respectives fitxes descriptives amb detall de funcions i els requisits i mèrits per a la seva provisió i 
es van fixar les seves retribucions. Tot això es va fer en el mateix acte d’aprovació de la RLLT per 
a l’any 2012. 
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Vist que s’ha elaborat una nova la fitxa descriptiva del lloc de treball en funció d’una modificació 
dels lloc de treball ja existent. 
 
Per aquests motius la corporació municipal va sol·licitar a la Direcció dels Serveis de Recursos 
Humans de la Diputació de Barcelona una acció d'assessorament municipal en matèria 
d'organització i recursos humans consistent en l'elaboració d'un informe organitzatiu i d'un 
informe i proposta retributiva, en base a una valoració de llocs de treball prèvia fonamentada 
en l'anàlisi de cada lloc d'acord amb els factors que marca el propi manual de valoracions, 
ajustat al que marca a aquests efectes la normativa sobre funció pública local. 
 
Vist el resultat de la valoració realitzada es proposa realitzar l’assimilació retributiva a llocs de 
treball de la vigent Relació de Llocs de Treball que a la valoració de 2008 obtingueren les mateixes 
puntuacions. En el cas de Tècnic/a de medi ambient aquest s’assimila al lloc d’Enginyer tècnic i en 
el de Tècnic/a de noves tecnologies de la informació i comunicació, al de Tècnic de protocol i de 
relacions ciutadanes, ateses també les seves condicions de dedicació. 
 
Vistos els requisits de titulació i pel que fa al lloc de Tècnic/a de medi ambient, s’entenen que 
hauria de ser de naturalesa funcionarial en raó a les potestats que exerceix en matèria de 
disciplina mediambiental. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària-interventora Accidental de l’EMD i la Vocalia de Personal, de 
data 2 de desembre de 2014 
 
Atès que la Vocalia de Personal ha assumit el compromís d’aprovar la valoració de llocs de 
treball una vegada efectuats els canvis sol·licitats, efectuant la totalitat del pagament en el 
termini de dos anys. 
 
Normativa:  
 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local  
- 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  
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de les 

disposicions legals vigents en matèria de règim local  
- Llei 30/1984, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública  
- Decret Legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text únic dels 

preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública  
- Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de 

les entitats locals  
- Llei 17/1993, de 23 de desembre, d'accés a determinats sectors de la funció pública dels 

nacionals de la resta d'estats membres de la Comunitat Europea, en la redacció 
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aprovada per la Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i 
d'ordre social. 

- Llei 9/1987, de 12 de juny, d'òrgans de representació, determinació de les condicions de 
treball i participació del personal al servei de les administracions públiques  

- Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generales del Estado para el any 
2014 (selecció).  

- RDL2/2004 de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i 18.4 del RD 500/90, que desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/88 
reguladora de les hisendes locals. 

- Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, 
en la seva aplicació a les entitats locals. 

 
Per tot l'exposat, i vist la participació del representants del treballadors del personal funcionari i 
laboral, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR LA VALORACIÓ I PROPOSTA RETRIBUTIVA del lloc de treball de 
tècnic de noves tecnologies de la informació i comunicació i del lloc de tècnic de medi ambient 
de l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix que es materialitza en relació a les fitxes 
descriptives de cada lloc on s'assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de realitzar el 
personal que ocupa els respectius llocs de treball i es determinen, en el cas del funcionari, 
l'escala, subescala, la classe i categoria i la categoria a què ha de pertànyer la persona que 
ocupa cada lloc de treball.  
 
S'adjunta a l'expedient que sustenta el present acord i serà diligenciada per tal de deixar 
constància de la seva aprovació.  
 
Així mateix s’incorpora altres documents que la justifiquen, com són: 
- Les Fitxes descriptives 
- Estudi Organitzatiu “Proposta de Millores” 
- Organigrama 
- Estudi Retributiu 
- Proposta Retributiva 

 
SEGON.- ACORDAR que l'aplicació retributiva de la relació de llocs de treball serà d’aplicació 
tenint en compte que tal increment s’efectuarà en dos exercicis econòmics, d’acord en el 
següent detall: 
 

1) Tècnic/a TIC (nova valoració) any 2015 
 

LLOC DE TREBALL:   TÈCNIC T.I.C 

(segons puntuació 382 assimilat al Tècnic de Protocol i Relacions Ciutadanes) 
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Grup de classificació A2 

Nivell Destí 18 

 

1.- Despesa Retributiva 
Conceptes retributius Import brut mensual Import brut paga extra 

Sou base 958,98 € 699,38 € 

Complement destí 394,79 € 394,79 € 

Complement específic 397,80 € 397,80 € 

Complement major dedicació 117,21 € 117,21 € 

Retribució brut/mensual 1.868,78 € 1.609,18 € 

 

 

2.- Despesa de cotització (a càrrec empresa) 
Conceptes retributius Import brut mensual Import brut paga extra 

Brut mensual 1.868,78 € 

Prorrateig 268,20 € 

Base de cotització 2.136,98 € 

% 

Contingències comuns 23,60 504,33 € 

Atur 5,50 117,53 € 

Fons garantia salarial 0,20 4,27 € 

Formació professional 0,60 12,82 € 

Contingències professionals 
(accidents de treball i malaltia professional) 1,65 35,26 € 

Total 31,55 674,22 € 

 
 

3.- Total Despesa Anual 
Retribucions 25.643,72 € 

Cotització seguretat social 8.090,59 € 

TOTAL 33.734,31 € 
 

 
2) Tècnic/a TIC (nova valoració) Any 2016 

 
LLOC DE TREBALL:   TÈCNIC T.I.C 
(segons puntuació 382 assimilat al Tècnic de Protocol i Relacions Ciutadanes) 

Grup de classificació A2 
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Nivell Destí 18 

 

1.- Despesa Retributiva  

Conceptes retributius Import brut mensual Import brut paga extra 

Sou base 958,98 € 699,38 € 

Complement destí 394,79 € 394,79 € 

Complement específic 740,85 € 740,85 € 

Complement major dedicació 148,70 € 148,70 € 

Retribució brut/mensual 2.243,32 € 1.983,72 € 

 
 

2.- Despesa de cotització (a càrrec empresa) 
Conceptes retributius Import brut mensual Import brut paga extra 

Brut mensual 2.243,32 € 

Prorrateig 330,62 € 

Base de cotització 2.573,94 € 

% 

Contingències comuns 23,60 607,45 € 

Atur 5,50 141,57 € 

Fons garantia salarial 0,20 5,15 € 

Formació professional 0,60 15,44 € 

Contingències professionals 
(accidents de treball i malaltia professional) 1,65 42,47 € 

Total 31,55 812,08 € 
 

 

3.- Total Despesa Anual 
Retribucions 30.887,28 € 

Cotització seguretat social 9.744,94 € 

TOTAL  40.632,22 € 
 

 

3) Tècnic/a Medi Ambient (nova valoració) any 2015 
 

LLOC DE TREBALL:   TÈCNIC MEDI AMBIENT 

(segons puntuació 427 assimilada a l'Enginyer Tècnic) 

Grup de classificació A2 

Nivell Destí 22 
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1.- Despesa Retributiva 
Conceptes retributius Import brut mensual Import brut paga extra 

Sou base 958,98 € 699,38 € 

Complement destí 509,84 € 509,84 € 

Complement específic 415,08 € 415,08 € 

Retribució brut/mensual 1.883,90 € 1.624,30 € 

 
 

2.- Despesa de cotització (a càrrec empresa) 
Conceptes retributius Import brut mensual Import brut paga extra 

Brut mensual 1.883,90 € 

Prorrateig  270,72 € 

Base de cotització 2.154,62 € 

% 

Contingències comuns  23,60 508,49 € 

Atur 5,50 118,50 € 

Fons garantia salarial 0,20 4,31 € 

Formació professional 0,60 12,93 € 

Contingències professionals 
(accidents de treball i malaltia professional) 1,65 35,55 € 

Total  31,55 679,78 € 

 
 

3.- Total Despesa Anual  

Retribucions 25.855,40 € 

Cotització seguretat social 8.157,38 € 

TOTAL  34.012,78 € 
 

4) Tècnic/a Medi Ambient (nova valoració) any 2016 
 

LLOC DE TREBALL:   TÈCNIC MEDI AMBIENT 

(segons puntuació 427 assimilada a l'Enginyer Tècnic) 

Grup de classificació A2 

Nivell Destí 22 

 
 

1.- Despesa Retributiva  

Conceptes retributius Import brut mensual Import brut paga extra 
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Sou base 958,98 € 699,38 € 

Complement destí 509,84 € 509,84 € 

Complement específic  890,46 € 890,46 € 

Retribució brut/mensual 2.359,28 € 2.099,68 € 

 
 

2.- Despesa de cotització (a càrrec empresa) 
Conceptes retributius Import brut mensual Import brut paga extra 

Brut mensual 2.359,28 € 

Prorrateig  349,95 € 

Base de cotització 2.709,23 € 

% 

Contingències comuns  23,60 639,38 € 

Atur 5,50 149,01 € 

Fons garantia salarial 0,20 5,42 € 

Formació professional 0,60 16,26 € 

Contingències professionals 
(accidents de treball i malaltia professional) 1,65 44,70 € 

Total  31,55 854,76 € 

 
 

3.- Total Despesa Anual 
Retribucions 32.510,72 € 

Cotització seguretat social 10.257,13 € 

TOTAL  42.767,85 € 
 

 
TERCER.- ACORDAR que a efectes retributius del personal d’aquesta Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix,  s’aplicarà retroactivament des de l’1 de Gener de 2015, 
efectuant la totalitat del pagament en el termini de dos anys, d’acord amb l’apartat anterior. 
 
QUART.- TRAMETRE una còpia de la relació de llocs de treball al Departament de Governació 
i a l'Administració de l'Estat i procedir adonar-ne l'oportuna publicitat mitjançant la inserció del 
corresponent anunci amb la reproducció íntegra de les característiques essencials de la relació 
de llocs de treball en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i en el tauler d’edictes de l’Entitat Municipal descentralitzada de 
Valldoreix,  per a sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de 15 dies, per tal que 
les persones interessades puguin presentar al·legacions, passats els quals sinó se’n han 
presentat quedarà aprovada definitivament aquesta modificació. 
 
CINQUÈ.- Notificar-ho als interessats. 
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TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta si aquesta proposta que es fa de millora salarial i que suposa també un canvi en la 
qualificació que tenien fins ara aquestes dues persones, tot això sorgeix perquè van demanar 
un informe a la Diputació amb un objectiu clar, no? Que si no vaig entendre malament van 
explicar a la junta de portaveus era perquè a nivell de secretaria no s’emetia el corresponent 
informe, no és així?  
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que nosaltres tenim la RLT 
vigent des del 2007-2008, aquesta RLT és la que marca aquests llocs de treball, el 2012 es van 
crear aquestes places i com eren autònoms es van crear amb unes retribucions molt baixes, i 
així es va quedar des del 2012. Valorant-ho, l’equip de govern, i des de la vocalia de recursos 
humans juntament amb els representants dels treballadors vam parlar que aquestes 
retribucions havien de tornar-se a modificar i a revisar aquesta fitxa de llocs de treball i es va 
demanar un informe a la secretària general de la Diputació de Barcelona. Aquesta ha emès un 
informe i aquest informe, la plaça de tècnic de comunicació, l’equipara a la de tècnic de 
protocol i relacions institucionals per la seva dedicació en dies, cap de setmana i hores, i la 
plaça de medi ambient l’equipara a la de l’enginyer de l’EMD, i a més a més la fan en 
funcionariat perquè emet informes i pot anar a la presó. És una plaça amb molta 
responsabilitat. Hi ha una memòria explicativa i un informe de la Diputació i el sou que hem 
marcat és el que cobren els altres tècnics i és el que la Diputació ha recomanat.  
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i dóna les gràcies a la senyora Herrada 
per la seva explicació i manifesta que nosaltres estem del tot d’acord que es reconegui a 
cadascú en base als estudis, treballs que realitza i responsabilitat que assumeix en la seva 
feina, i per tant el salari que li pertany; encara que no compartim, des del Partit Popular, que 
hagin d’esperar dos anys fins que puguin cobrar el cent per cent el que a data d’avui, aquesta 
junta els estem dient que els reconeixem que poden cobrar. I que a més a més com vostè ha 
dit van entrar amb un salari molt baix. És a dir que han estat dos anys i mig treballant amb 
unes funcions per sobre de les que van entrar inicialment i que han estat cobrant de menys, i 
ara els diem que si que els pugem el sou, però es preveu en dos anys per tenir aquest 
augment. Jo els demano, donat que el diferencial que hi ha són en total 15.652,98€, que tot 
això sigui dins del 2015 a càrrec de la partida de despesa de personal, i que es doti de més 
ingrés. Com això suposa una mica de desgavell a nivell de ratis, és tan fàcil com pujar un tema 
dels ingressos en uns 100.000€, i el diferencial, uns 86.000 i escaig que restin es posin com a 
contrapartida no disponible, si no es compleixen els ingressos, però entenem que el personal 
que nosaltres estem reconeixent que nosaltres no hem estat justos amb ells en el temps, el que 
no els podem demanar ara, partint de la premissa que estan redactats com veurem en el 
següent punt de l’ordre del dia que és el pressupost de 2015, amb un entorn duna situació 
econòmica difícil, demanar al personal que ens facin de financers, doncs no em sembla bé. I jo 
penso que a nivell individual, el reconeixement a la tasca que cadascú fa, si es planteja d’alguna 
manera, i en un moment determinat es diu: “escolta hem fet un estudi i reconeixem que heu de 
cobrar més, l’altre et dirà que moltes gràcies. Hem pensat que ho podem fer en dos anys, no 
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ens diran que no, i ens donaran les gràcies”, perquè la gent és agraïda però entenc que a nivell 
de justícia, haurien de dir que es farà a un any i fem l’esforç. El personal estan encantats i molt 
agraïts perquè no és solament el reconeixement dels diners sinó que també públicament que 
estan fent una feina molt per sobre per la que van entrar. Gràcies. 
 
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que l’entén perfectament, que 
vostè sap que ha estat la feina d’un any, ha sigut difícil, hem parlat amb els representants dels 
treballadors i sobretot amb la Secretària-interventora. Hi ha un problema de la massa salarial, hi 
ha un problema que el Xavier Gavaldà li podrà explicar millor que jo; i sobretot hi ha un informe 
de la Secretària-interventora i pel qual ens ha sigut molt difícil quadrar-ho tot i poder fer 
aquesta pujada perquè realment van entrar el 2012, en unes condicions i en un lloc de treball 
que sabien el que cobraven, el que tenien, i així ho van acceptar. Nosaltres no ho hem vist clar i 
per això ho hem volgut arreglar. També parlant amb la Diputació de Barcelona aquesta pujada 
es podia fer en 3 anys. Parlant amb la Secretària vam aconseguir que fos en dos anys, i com 
que sense l’informe de la Secretària-interventora això no es podia fer, estem molt contents 
d’haver arribat on hem arribat i la decisió de fer-ho tal com ho hem fet ara. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta a la senyora Herrada que 
agraeix moltíssim la seva explicació que ha estat molt il·lustrativa. 
  
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
 

2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST ANY 2015, LES BASES D’EXECUCIÓ I LA 
PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que el President de la Junta 
de Veïns ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015. 
 
Atès l’informe de la secretària-interventora sobre el compliment dels requisits de la llei orgànica 
2/2012 en l’aprovació del pressupost. 
  
Atesa la memòria de la Presidència explicativa de la plantilla i la relació de llocs de treball. 
  
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general per a l’exercici de 2015, el qual 
resumit per capítols és el següent: 
 

Resum pressupost 2015 ANY 2015 
Concepte 

 Ingressos 
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Capítol 1. Impostos directes 950.000,00 
Capítol 2. Impostos indirectes 100.000,00 
Capítol 3. Taxes i altres ingressos 648.793,56 
Capítol 4. Transferències corrents 6.362.026,43 
Capítol 5. Ingressos patrimonials 34.867,93 
capítol 7.Transferències de capital 50.000,00 
Capítol 8. Actius financers 468,46 
Capítol 9.Passius financers 172.109,55 
Total ingressos 8.318.265,93 

 
Despeses 

 Capítol 1. Remuneracions de personal 2.068.351,47 
Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis 2.154.489,02 
Capítol 3. Interessos 45.988,75 
Capítol 4. Transferències corrents 3.213.754,40 
Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos 185.341,48 
Capítol 6. Inversions Reals 282.286,19 
Capítol 7. Transferències de capital 0,00 
Capítol 8. Actius Financers 10.000,00 
Capítol 9.Passius financers 358.054,62 
Total despeses 8.318.265,93 

 
En compliment del previst a l’article 103.bis 3 de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local 
es fa públic que la massa salarial del personal laboral del sector públic de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix per a l’exercici 2015, per un import de 1.050.788,15€. 
 
SEGON.- APROVAR les bases d’execució del Pressupost any 2015, les quals van annexes al 
mateix. 
  
TERCER.- APROVAR la plantilla pressupostària de personal d’aquesta Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix,  que comprèn tots els llocs de treball amb les seves retribucions, 
contemplats en la Relació de Llocs de Treball la qual va annex a la mateixa. 
 
QUART.- MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball i l’Organigrama per adaptar-lo a les 
modificacions de la plantilla de personal per l’any 2015, d’acord amb la memòria que 
s’acompanya. 
 
CINQUÈ.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe de la secretària-interventora d’avaluació del 
compliment dels objectius de la llei orgànica 2/2012. 
 
SISÈ.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí 
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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 del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀVLAREZ i agraeix 
al senyor Gavaldà la intervenció que ha donat del punt, que ha estat molt clara, i des del Partit 
Popular votarem no a aquest pressupost. Les raons són molt diverses: d’alguna manera estem 
arrossegant una càrrega de la gestió que s’ha vingut fent des de l’inici de la legislatura. Què vol 
dir això? Doncs que hem estat incorrent d’una forma reiterada en una sèrie de despeses que si 
la gestió hagués estat, per una banda més acurada i les decisions més pensades i més 
reflexionades, potser no hauríem estat inclosos en una sèrie de despeses que no han permès 
fer el que des del nostre punt de vista s’havia d’haver fet. A títol de resum tenim el canvi de 
sentit dels carrers, l’estudi de mobilitat, el tema de la plaça de la centralitat, i també la decisió 
presa al novembre de 2013, signar el conveni urbanístic amb Sant Cugat. Això ho dic a nivell 
d’introducció. El tema dels carrers durant el 2104 ens ha obligat a fer una inversió en uns 
canvis de sentit i en una sèrie de qüestions que han suposat uns diners. Durant aquest 2015 no 
apreciem que hi hagi una intenció clara de fer aquest canvi, ni que es presenti un estudi que 
s’havia encarregat a fora. Veiem que hi ha una sèrie de despeses que si la gestió hagués sigut 
més acurada no estaríem tenint que suportar-ho, a banda d’altres situacions que es donen que 
si ens decidim per fer una web, que si una App, que si un cost de manteniment de 18.000€, i 
una cosa que acabes de posar en marxa, que has buscat assessorament d’una gent que està 
molt preparada, però que només posar-ho en marxa ja fas un manteniment de 18.000€ hi ha 
alguna cosa que no està funcionant. I que sumant totes aquestes petites partides podem 
arribar a sumar els 160.000€ que és el cost d’aquestes decisions que estem mantenint i que no 
estem destinant al que són les principals competències de Valldoreix. Per si no fos suficient, i 
per això he insistit tant en el punt 1 de l’ordre del dia, aquest informe de la Diputació de 
Barcelona perquè era necessari? Perquè sinó la Secretària-interventora podria informar 
desfavorablement i no es podia fer. I també hi ha un informe respecte del tema del pressupost, 
crec recordar que signa la Secretària –és correcte l’apreciació?-. És a dir que per qualsevol cosa 
que hem de fer a l’EMD necessitem el vist i plau de la Secretària, cosa que em sembla normal i 
correcte. Però quan es produeix –i ho dic perquè te a veure amb el pressupost i la gestió del 
pressupost- quan es signa un conveni urbanístic sense l’informe de la Secretària, ja no em 
sembla correcte, i això és el que va fer vostè senyor Puig, el mes de novembre de 2013, perquè 
l’informe de la Secretària te data de 10 de desembre, i està corregint el conveni que s’havia 
signat. És a dir que vostè va signar un conveni sense tenir un informe de la Secretària. I una 
pregunta que vaig fer ahir en el Consell de la Vila, què feia falta per a què vostè pogués signar? 
I se’m va contestar d’una forma clara: l’informe de la Secretària. Vostè va signar sense l’informe 
de la Secretària i per tant aquest conveni no és vàlid. I l’informe de Secretària el corregeix 
perquè hi ha un paràgraf del conveni signat, que diu que hi ha un error en la redacció de 
l’apartat quart, atès que l’article 114 no ha estat impugnat davant del Tribunal 
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constitucional. I l’informe està signat el 10 de desembre. Està parlant que ella fa el seu informe 
d’un conveni ja signat no previ a la signatura. Senyor Puig, ja és la suma d’una sèrie de 
situacions en que arriba el moment que jo li haig de dir que dimiteixi perquè no està gestionant 
acuradament l’EMD. Potser a vostè li fa gràcia però hi ha molts veïns que no els fa. D’entrada 
va rebre un escrit amb 1000 signatures en contra, te una plataforma en contra, el consell de la 
vila que es va manifestar en contra de l’estudi de mobilitat...No se, abans que se li escapi el 
somriure una altra vegada, s’ho pensi; no per res, però primer per respecte. Podem pensar 
d’una forma diferent però a mi no se m’escapa el somriure. És aquesta la raó perquè no es 
gestionen acuradament els diners i no s’està portant acuradament l’EMD. Votaré no al 
pressupost i li demano si us plau, dimiteixi. Perquè estalviarem molts diners i molts problemes 
que s’estan generant bàsicament per la seva actuació. Aquest escrit el traslladaré personalment 
demà mateix a Sant Cugat perquè dilluns hi ha un ple ordinari i un dels punts de l’ordre del dia 
és la ratificació o l’aprovació inicial del PGM, que recull aquest contracte, encara tenim temps 
d’esmenar-ho o aclarir-ho. Perquè, ara per ara, entenc que no te un fonament prou suficient 
per a que no es pugui impugnar. Gràcies. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta al senyor Canals que faci el que cregui que ha de fer, 
presenti el recurs que hagi de presentar, com be sap, vostè diu que la Secretària va emetre un 
informe a posterior de la signatura del conveni, en tot moment la Secretària n’era coneixedora 
de quin era el conveni que se signava. Per tant el que emetés un certificat després, pot tenir la 
importància que cadascú li vulgui donar, i només li dic que en tot moment era coneixedora i per 
tant no hem fet cap tipus d’il·legalitat de res, hi ha un informe del cap de territori, també de 
l’advocat, per tant, actuï com cregui que ho ha de fer. Pel que fa a la dimissió, no crec que hagi 
de dimitir, perquè penso que la meva feina l’estic fent be, i per això hi ha les eleccions, per a 
que la gent es manifesti i si no diposita la seva confiança en l’actual equip de govern, en sortirà 
un altre. I li vull deixar clar que no m’estava rient de vostè. En tot cas podia fer alguna 
expressió perquè estava sorprès del que m’estava dient. I no em reia de ningú. Gràcies. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI SESMA i manifesta que tinc moltes coses a dir 
però només volia demanar-li al senyor Gavaldà o al vocal a qui correspongui, un aclariment 
sobre el tema de la instal·lació del gas al Ferran i Clua que suposa és per la calefacció. Pregunta 
si s’ha fet algun estudi de fer calefacció amb palet que és més econòmica que el gas, aprofitant 
que estem a Collserola.  
 
Contesta el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que està en mans de l’enginyer de la 
casa, ell ha valorat les opcions i en tot cas va considerar en el seu moment que aquesta era la 
millor solució.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI SESMA i manifesta que és una tonteria però 
potser no ho és, que és que m’ha sorprès molt que hi ha unes partides del manteniment de 
l’aire condicionat i de les alarmes que aquest any no hi són. Pregunta si aquest any no tindrem 
manteniment d’alarmes ni de l’aire condicionat? 
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Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que hi ha de ser aquesta 
partida. Ara la buscaré, però com saben moltes partides han canviat de nom i pot ser que 
estigui inclòs dins d’una altra. S’ha intentat descentralitzar els temes, si l’alarma és d’aquí, 
doncs estarà dins del manteniment de l’edifici. Si ara no la trobo ja li diré després però segur 
que hi és.  
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que a més a més és obligatori. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que ella volia adherir-se a la 
majoria de les coses que ha manifestat el senyor Canals en relació a aquests pressupostos. Hi 
ha partides que tan aquest any com l’any vinent estan de més, són extraordinàries, unes 
despeses que l’EMD podia passar sense elles perfectament. Però això com sempre va a criteris, 
el de vostès és un altre. Hi ha un tema que voldria remarcar i és la despesa que fem en 
comunicació, la veritat és que no sé quina comunicació perquè els valldoreixencs no ens 
assabentem de quasi res del que passa aquí. Hi ha pressupostat en comunicació per a l’any que 
ve, 130.000€, és una barbaritat per una pàgina web, el que la manté, anuncis del Tot Sant 
Cugat, programes nous que s’implementaran, i això són moltíssims diners. Hi ha una partida 
que em crida molt l’atenció i que és els espais de mitjà de comunicació, que vostè senyor 
Gavaldà em va aclarir que era del Tot Sant Cugat, que puja nada menys que 22.500€. Aquesta 
partida –si jo no estic mal assaventada- són pels anuncis de les activitats de l’EMD de cada 
setmana i si no estic mal informada, l’Ajuntament de Sant Cugat té una pàgina gratuïta on 
nosaltres ens podríem afegir, que es diu agenda. I després, també a Valldoreix hi ha una 
empresa particular que cada mes treu un fulletó que tothom rep a casa seva, això si que arriba 
a totes les cases de Valldoreix i que inclou totes les activitats de l’EMD. Per tant no sé perquè 
s’ha de publicar en el Tot Sant Cugat i per aquesta quantitat. També hi ha una partida molt 
interessant que és la de campanyes comunicatives que puja 21.000€ que va a part de l’Info 
Valldoreix i tot això, que en principi vostè em va informar que era per fer una memòria de la 
gestió de govern, cosa que em sembla prou bé, però que en principi pujava 12.000€ i que ara 
és 21.000€. Què s’ha afegit en aquesta partida?  
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que això no ho està dient bé, 
que la memòria de legislatura està en una partida que es diu memòria de legislatura i que puja 
12.000€. Els 21.000€ inclouen moltes coses, totes aquestes partides han canviat de nom i 
inclouen molts conceptes, com impressions i disseny de l’EMD, contracte serveis de 
comunicació, l’any passat es deien així, i ara hem canviat de nom i es diu campanyes 
comunicatives, però són aquestes partides. El que diu del criteri, és evident que tenim diferents 
criteris. Els espais dels mitjans de comunicació que comenta que ens podem afegir als de Sant 
Cugat, aquesta partida està des del 2011, però és difícil posar-ho tot junt perquè es barrejaria 
quan el que volem justament és diferenciar-nos. Nosaltres hem aconseguit negociar això i hem 
sigut així d’hàbils o inhàbils. Aquesta partida no s’ha variat des de fa anys. 
 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que certament no s’ha 
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variat, però si tenim una agenda cultural gratuïta de l’Ajuntament de Sant Cugat, molt millor 
apofitar-la que no gastar 22.500€. A part d’això, també volia comentar que ha observat a la 
pàgina web, i que em va costar molt trobar-ho... 
 
Interromp el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que tens un concepte erroni perquè 
no és gratuït a Sant Cugat. Ho consultaré amb la senyora Joana Barbany. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que he observat que hi ha 
previst dues urbanitzacions a Valldoreix, aprovació inicial de certs carrers de Valldoreix que 
estan anunciades. Suposo que està previst fer-les el 2015, carrer Faixà, Pigot, Becada, Oreneta, 
etc. I a més estan duplicades perquè és el mateix decret. Llavors si es pretén urbanitzar on està 
la partida pressupostària d’inversions en el pressupost de l’EMD.  
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que té erroni el concepte 
d’urbanització, són capes de rodament que no estan considerades com a urbanització, a nivell 
legal –jo no sóc massa entès en legalitat urbanística- estan incloses dins de la partida de 
manteniment de carrers i no inversió. L’any passat vam pressupostar 150.000€ i hem acabat 
amb bastant més, al tenir tot el compliment d’ingressos hem gastat més, hem fet més 
manteniment de voreres i més capes de rodament que encara ara s’estan duent a terme, i 
aquest 2015 hem pressupostat inicialment 300.000€ per incloure aquestes capes de rodadura 
que vostè cita.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i dóna les gràcies al senyor Gavaldà per 
la seva explicació i demana que es rectifiqui el decret d’aprovació perquè posa aprovació inicial 
de projecte d’urbanització de carrers i no és una urbanització. També hi ha una partida que 
cada any surt a relluir i aquesta vegada no serà per menys, que són els diners que la 
Generalitat ha de pagar per les torres d’alta tensió, que no està mai reflectit en el nostre 
pressupost. Teòricament aquest any havien de cobrar una partida que no s’ha cobrat ni es 
cobrarà, si no recordo malament en l’últim ple també es va comentar que lo del 2015 ja estava 
en el pressupost de la Generalitat, però nosaltres no ho hem contemplat. M’ho pot aclarir si us 
plau? 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que si és cert, el senyor Pere 
Casajoana també ho va comentar, el 2015 si que està contemplat, però com que el pressupost 
de la Generalitat de Catalunya no està aprovat perquè els falten 2.500 milions, i per tant fins 
que no estiguin aprovats i tinguem certificat el que ens donaran, nosaltres no ho inclourem en 
el nostre pressupost d’ingrés. El que no volem és inflar més el romanent, com ja sap la setmana 
passada vam cobrar un deute del 2010, i per tant anem molt retardats en el tema del 
cobrament de les subvencions, s’està fent molta gestió i la Coque està fent moltes gestions i 
sabem que en aquest tema hi ha diferents criteris, però creiem que aquest és l’encertat, 
intervenció també ho creu així, Sant Cugat també ho fa amb aquest criteri i per tant és el més 
prudent. Fins que la Generalitat no ho tingui aprovat i sapiguem que està dotat no ho 
incorporarem, encara que el seguim reclamant, a nivell polític com tècnic. 
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Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i pregunta al senyor Gavaldà que quan 
vostè diu reclamant, on estan els escrits? 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que és clar que tot ha de ser com vostès diuen. Doncs si el 
senyor Gavaldà li ha dit que s’estava reclamant a nivell tècnic i a nivell polític, pensi que els 
primers interessats som nosaltres amb el retorn d’aquesta partida. En el 2015 estava 
consignada i per tant fins que no estigui aprovada no es pot validar. L’any 2014 diu que no la 
cobrarem i potser vostè té més informació que nosaltres i potser ens la pot explicar. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que li explicaré alguna cosa. 
Jo tinc còpia de l’escrit que em va passar vostè que és el reconeixement del deute que té la 
Generalitat amb nosaltres i aquest escrit és de l’any 2012. Estem a finals del 2014 i no hem vist 
ni un cèntim! Quan ells posaven 1er pagament 2013, 2on pagament 2014 i 3er pagament 2015. 
I no només això sinó que nosaltres ens hem d’endeutar per pagar la part del deute de la 
Generalitat i paguem interessos segurament. Però el que m’és més xocant és que vostè i el 
senyor Casajoana de Sant Cugat, van fer una roda de premsa i va sortir al Tot Sant Cugat, i 
deien que el govern català ha consignat una partida de 471.915€ en el pressupost del 2014 
corresponent a la deute i aprovat pel govern de la Generalitat el passat 29 d’octubre de 2013. 
Això està aquí. I després vostè, el 25 de novembre d’aquest any, en raó de la caiguda de les 
torres d’alta tensió va i diu: atès que la Generalitat de Catalunya de moment no pot fer front al 
pagament de la seva part, l’Ajuntament i l’EMD han avançat la part de la Generalitat, 900.000€ 
l’Ajuntament de Sant Cugat i 600.000€ l’EMD de Valldoreix, ja que s’havia de fer la reserva 
prèvia pels dos pressupostos. La Generalitat s’ha compromès a retornar aquesta quantitat. Això 
no està repetint vostè des del 2012 i res. Quan cobrarem llavors? Si en el 2014 estava prevista 
aquesta quantitat en el pressupost i no hem cobrat, quan cobrarem? 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que l’any 2013, hi havia haver hagut un retorn d’aquests 
diners, segons aquest document que vostè ha ensenyat ara i que està signat per la Sra. Maite 
Ayala, directora general de l’ICAEN. Aquesta partida no la va consignar la Generalitat, per tant 
nosaltres vam reclamar-ho i es va consignar dins l’any 2014, i per tant el 2014 ens han de 
pagar perquè està consignat en aquest any 2014. En el 2015 també està consignada la 
quantitat però no està aprovat el pressupost i per tant en tot moment s’està reclamant que hi 
ha aquest deute, i quina cosa he dit jo que no sigui correcte? 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i pregunta si la Generalitat ho té contret 
en els seus pressupostos pel 2014, perquè l’EMD de Valldoreix no ho te contret? 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que el senyor Gavaldà ho ha explicat molt bé i és que fins 
que no ho tinguem segur, no es farà el contret. I Jo li estic dient que dins del pressupost del 
2014 hi ha la quantitat, està consignada i en el 2105 també. Però vostè ens diu que no ho 
cobrarem i jo li pregunto que ens expliqui perquè?  
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Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que a mi m’han dit que 
persones que han mirat els pressupostos de la Generalitat, que aquesta partida pel 2015 no hi 
és, no està consignada. Per tant els demanaré l’informe de la Generalitat on ho diu i ho 
mirarem. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que vostè passi’m el del 2014 on diu que no cobrarem. 
Demostri’m perquè diu que no cobrarem.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta de moment no hem cobrat. 
I vostè ho ha perjurat. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que encara no ha acabat l’any i que no ha perjurat res, sinó 
que hi ha uns compromisos de la Generalitat. I a més vostè ha confós un terme. En els 
compromisos de la Generalitat està assignada aquesta consigna, per tant l’han de fer vàlida. I 
ja li ha dit el senyor Gavaldà que ara hem cobrat del 2010. I al 2010 no estàvem nosaltres al 
govern i ho hem cobrat ara. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i pregunta si estava consignat en el 
pressupost del 2010, o en el 2014?ç 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que li digui a la gent que la informa que l’informi bé. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta al President que és ell qui 
ho hauria de saber, que per això és el president de l’EMD. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que hem cobrat ara una cosa que estava des del 2010 li he 
dit. I ho hem cobrat ara i gràcies a les gestions que hem fet encara que vostè no ho vulgui 
reconèixer.  
 
Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta que ha parlat amb la senyora 
Joana Barbany i li ha manifestat que Sant Cugat també paga per sortir al Tot Sant Cugat, com 
jo be li deia. Per tant si us plau, ja se que per vostès hi ha coses que no les fem bé, però si us 
plau contrastin la informació que reben. 
 
Contesta la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i dóna les gràcies al senyor Bernat Gisbert i 
manifesta que ja els donarà la informació al seu grup de Sant Cugat per a què s’ho mirin. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per 6 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 2 vots en contra: 1 
del membre del grup PP i 1 de la membre del grup CPCV. 
 
 

3.- ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE SERVEI DE MANTENIMENT DEL CLAVEGUERAM DE 
VALLDOREIX. 
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Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa que per acord del Ple de la Junta 
de Veïns, en sessió ordinària de 25 de setembre de 2014, es va ratificar i convalidar el Decret 
de Presidència núm. 420/14, de 10 de juliol de 2014, pel que es convoca la licitació del 
contracte de servei de manteniment del clavegueram municipal de Valldoreix i s’aproven els 
Plecs de clàusules tècniques i administratives particulars que han de regir el procediment obert, 
subjecte a regulació harmonitzada, amb adjudicació mitjançant concurs públic i tenint en 
compte més d’un criteri d’adjudicació. 
 
Atès que per edicte publicat al BOPB de data 15/10/2014, al DOGC núm.6726, de data 
13/10/2014 i al DOUE de data 08/10/2014, es va convocar el citat concurs públic i, finalitzant el 
termini de presentació de proposicions, es van presentar dins aquest termini les empreses que 
es relacionen a continuació:  
 

- SOREA 
 
Atès que la Mesa de contractació, en l’acta d’obertura del sobre núm.1 celebrada el 26 de 
novembre de 2014, va declarar admesa l’oferta presentada per Sorea i per tant, es van 
acceptar totes les empreses presentades a la licitació dins del termini establert.  
 
Atès que en l’acta d’obertura del sobre núm.2 celebrada el 3 de desembre de 2014, la Mesa va 
determinar que s’havien de valorar els altres criteris inclosos en les proposicions presentades 
d’acord amb el Plec de clàusules administratives particulars i es va sol·licitar informes als serveis 
tècnics d’aquesta EMD. 
 
Vist l’informe emès en data 5 desembre de 2014 pel Sr. Marcos Pérez Todolí, Enginyer de 
l’EMD, en el que es realitza la valoració de la “Documentació tècnica relativa a criteris de 
valoració no qualificables de forma automàtica per a licitar a la contractació del servei de 
manteniment del clavegueram municipal de Valldoreix”. El resultat és el següent: SOREA: 15 
punts dels 55 possibles. 
 
Atès que en l’acta d’obertura del sobre número 3 "Proposició econòmica" presentats pels 
licitadors celebrada el 10 de desembre de 2014, es va obtenir el resultat que se segueix: 
 
 

Criteri Descripció 

Puntuació Puntuació Preu Preu 

Plec SOREA Plec SOREA 

1 
Preu unitari per manteniment, amb una valoració 
màxima de 25 Punts. 

25 
 

25 36.000,00 40.000,00 
 

2 
Preu per la ma d’obra i maquinaria, amb una valoració 
màxima de 10 Punts 

10 10 3.980,64 5.389,66 

3 
% de baixa en els preus de l’ITEC, amb una valoració 
màxima de 5 Punts 

5 0 10 10 
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4 
Preu per a l’execució de les escomeses. amb una 
valoració màxima de 5 Punts 

5 5 6.621,00 8.085,00 

 TOTAL 45 40   

 
Atès que la proposta de l’empresa SOREA, d’acord amb l’acta de la mesa de contractació de 
data 10 de desembre de 2014, i amb l’informe del Sr. Marcos Pérez Todolí és la oferta més 
beneficiosa amb una puntuació total de 55 punts dels 100 punts possibles previstos al Plecs de 
clàusules tècniques que regeixen el present procediment.  
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- DECLARAR vàlida la licitació i ADJUDICAR el contracte per procediment obert, 
subjecte a regulació harmonitzada, amb adjudicació mitjançant concurs públic i tenint en 
compte més d’un criteri d’adjudicació per a la licitació del servei de manteniment del 
clavegueram municipal de Valldoreix a SOREA, per un import anual de 36.000,00€ més IVA, 
d’acord amb les condicions que contenen els plecs de clàusules administratives i tècniques, pel 
termini tres anys, prorrogable any a any fins un màxim de tres anys, essent la durada màxima 
comptant les prorrogues de sis anys, que s’iniciarà el dia 1 de gener de 2015. 
 
SEGON.- REQUERIR a l’adjudicatari perquè en el termini de deu dies hàbils des de l’endemà 
de la notificació de la present Resolució, presenti els certificats d’obligacions tributàries i amb la 
seguretat Social i constitueixi la garantia definitiva per l’import de 1.800,00€. L’incompliment 
d’aquest requisit, per causa imputable a l’adjudicatari, donarà lloc a la resolució del contracte.  
 
TERCER.- CITAR a l’adjudicatari que en el termini de vint dies des de l’endemà de la 
notificació de la present resolució concorri a la formalització del contracte administratiu, sempre 
que no s’interposi recurs especial en matèria de contractació. 
 
QUART.- APLICAR la despesa amb càrrec a la partida 08-155-227.20 del Pressupost 2014 
prorrogat. 
 
CINQUÈ.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i publicar edicte anunciant 
l’adjudicació en el perfil del contractant. Un cop formalitzar el contracte es publicarà edicte 
anunciant la formalització en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, al Diari Oficial de la Unió Europea. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la corporació. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que te una pregunta 
per la senyora Babiloni, i és vostè què hagués fet en el cas que hagués hagut de dependre de 
vostè el fet d’haver fet aquest pagament a compte de la Generalitat, ho hagués fet o no? El fet 
que tant l’Ajuntament de Sant Cugat com l’EMD de Valldoreix hagin aportat aquests diners per 
tirar l’obra endavant, vostès ho haurien fet?  
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Contesta la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que ella no sap el que farien 
vostès, jo si que ho hagués tirat endavant però des del primer dia hagués estat fent escrits 
entrant per registre reclamant aquestes quantitats a tothom i anunciant-ho als diaris que ens 
agraden tant, dient que la Generalitat no compleix amb els seus compromisos. Passa que 
vostès tenen un problema, senyor Puig, i és que a la Generalitat, a l’Ajuntament de Sant Cugat i 
a Valldoreix, està CiU i han de seguir el manual d’actuacions i així anem. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que potser el que arrosseguem ara és el dèficit de 
l’anterior govern de la Generalitat, si, probablement. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 20.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària Acctal. en dono fe. 
 


