
 

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 

CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL TRETZE DE JUNY DE DOS MIL SETZE. 

 

A Valldoreix, el dia tretze de juny de dos mil setze, 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 11.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP 

CIU-, senyor BERNAT GISBERT I RIBA–GRUP CiU-; senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP 

CiU-; senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor FRANCESC XAVIER HUMET 

CIENFUEGOS-JOVELLANOS –GRUP CUP-PC-; senyor NOËL CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; i 

senyora SUSANNA CASTA I BALCELLS –GRUP CIUTADANS-; assistits per la Secretària de la 

Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió 

plenària extraordinària, en primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia 

i hora. Tot seguit es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són 

objecte de la present sessió. 

 

1.- PRENDRE CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA DE SUBSTITUCIÓ DEL SR. XAVIER 

GAVALDÀ CARBONELL, PER LA SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS COM A VOCAL 

D’AQUESTA EMD. 

Atès que el Ple de la Junta de Veïns, de data 19 de maig de 2016, va prendre coneixement de la 

renúncia del Sr. Xavier Gavaldà Carbonell, del seu càrrec de Vocal de l’EMD, per motius personals 

i professionals. 

Atès que en data 25 de maig de 2016, Convergència i Unió ha proposat substituir al Sr. Xavier 

Gavaldà Carbonell com a Vocal de l’EMD per la Sra. Elena Degollada Bastos. 

Vista la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de 

càrrecs representatius locals, i l’article 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 

Jurídic dels Ens Locals, la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix PREN CONEIXEMENT: 

PRIMER.- De la proposta de Convergència i Unió (CiU), de proposar la Sra. Elena Degollada 

Bastos en substitució de Xavier Gavaldà Carbonell. 

SEGON.- Trametre aquest acord a la Junta Electoral Central. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Com us hem explicat i com ja sabeu hi ha hagut 

un canvi en els vocals del govern, el senyor Xavier Gavaldà ha plegat i el substituirà la senyora 

Elena Degollada. Llegeix la proposta. 



 

2.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 7/2016. 

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 7/2016 amb càrrec a baixes 

per transferència, següent: 

 

BAIXES PRESSUPOST DESPESES     

      

CAPITOL 4  TRANSFERENCIES 
CORRENTS      

13-441-479.00  Concessió transport  19.010,00 

   
  TOTAL BAIXES  19.010,00 

      

SUPLEMENT PRESSUPOST DESPESES      

CAPITOL 2 DESPESES CORRENTS      

19-171-227.99 
Manteniment 
jardineria 15.000,00 

  TOTAL CAPITOL 2 15.000,00 

      

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES 
CORRENTS     

20-231-480.05 Subvenció AMICART  3.215,00 

  TOTAL CAPITOL 4 3.215,00 

      

CAPITOL 6 INVERSIONS     

15-3321-626.00 Ordinador biblioteca   795,00 

  TOTAL CAPITOL 6 795,00 

      

  
TOTAL 
SUPLEMENT  19.010,00 

 

 

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. 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 



 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Llegeix la proposta d’acord. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO.- Jo volia aprofitar, tinc dues cosetes. La primera és que ens van 

explicar molt bé qui era AMICART a la Junta de Portaveus, i a ERC-MES ens pot semblar correcte 

l’aplicació i la subvenció, el que si que entenem és que aquest tipus de subvencions el que sí que 

tenim és un conveni, com per exemple amb el Cau Amic que es va signar un conveni en el seu 

moment, quan fem aquestes subvencions que són dirigides a una organització concreta, fem 

algun tipus de conveni que va més enllà de “ostres com que en el seu moment van aplicar per a 

les subvencions generalistes, i ara veiem que pot ser interessant...” llavors jo com a ERC-MES, 

entenc que hauria estat millor primer parlar-ho entre tots primer, què creieu i què no creieu, i 

llavors evidentment fer el conveni que calgués. No és a on va dirigit sinó de quina manera hem 

acabat arribant a subvencionar aquesta gent. Per aquest motiu concretament no votaré a favor 

d’aquest canvi. Per altra banda tinc una altra pregunta però la faré després perquè no té res a 

veure amb aquest punt. Gràcies. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS.- Hola bona tarda, bon dia. Jo de l’altre dia de la junta de 

portaveus el que no vaig estar d’acord o no entenc, que vàreu explicar que s’havia fet una despesa 

per plantar els arbres, ja fa temps i teòricament els vau treure d’una altra partida del pressupost 

en aquell moment, i ara me’ls esteu posant en manteniment de jardineria, i esteu posant una 

despesa de 15.000€ i en cap moment expliqueu de quina partida es va treure. En cap modificació 

pressupostària que hem conegut durant tot aquest any no heu explicat que heu tret una partida 

per replantar tots aquests arbres. Gràcies. 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN.- Comentar el que vam comentar a la junta de portaveus, 

que el nostre grup rebutja el fet que no es faci una transferència per bonificar el bitllet senzill del 

transport públic, ja lamentàvem en aquell moment que no s’aprovés la moció, ni tan sols que es 

volgués fer algun acord conjunt i fer una moció conjunta al respecte, i que ara veient el capítol 4 

que hi ha 19.000€ de baixa que ens retornaran les concessionàries que tenim, doncs no es prengui 

cap mesura al respecte. Entenem que ho tinguin calendaritzat però no veig lògic ni raonable 

haver d’esperar mig any, quan la despesa és tant minsa a l’hora de bonificar el bitllet senzill 

d’autobús. Gràcies. 

 

SR. JOAQUIM CASTELLÓ LÒPEZ.- Bé, el tema de la subvenció, és una cosa que vam estimar 

el govern, és una subvenció directe que s’ha destinat en dues parts, i és el que es va explicar a 

la junta de portaveus. El tema dels 15.000€, les partides de medi ambient les tenim vinculades i 

com que hi va haver aquest error de que no es va passar en el pressupost aquests 15.000€, s’han 

plantat els arbres, si plantem perquè plantem i si no plantem, perquè no plantem! Els vam plantar 

i resulta que quan es va tirar d’això la tècnica em va dir ens hem fos aquesta partida que no hi 

era, i llavors vaig parlar amb el Xavi per solucionar aquest error. Hem agafat de les partides 

vinculades i ara aquestes partides vinculades que són vàries, les hem de reposar perquè sinó ens 

quedarem sense res a medi ambient. Ja ho vaig explicar en el seu moment.  



 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS.- Hola a tots, Ferran ja ho vam parlar tot això, aquesta 

modificació pressupostària no té res a veure amb la tarifació del bitllet senzill, només dir-te que 

els 19.000€ d’estalvi de baixa d’una concessió, no es poden fer servir mai per a una subvenció 

d’un bitllet, o  per baixar preus. Sempre van a parar al mateix servei, al que són busos, de línies, 

o el que sigui. Això en el proper ple si surt la mateixa pregunta ja li portaré tots els informes del 

tècnic. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO.- Anava a fer una pregunta però m’explica la senyora Secretària 

que al ser un ple extraordinari no seria una pregunta que es contestés en el proper ple, però 

bàsicament ja ho faré per escrit, m’arriba, aprofitant el que ha dit del tema de l’autobús, m’arriba 

que en algun autobús tenim algun problema d’aire condicionat –ara que comença a picar la calor- 

em pregunten què passa amb els autobusos nous que estaven previstos i m’agradaria saber i que 

ens asseguressin de que la plantilla que hi hauria d’haver dins dels autobusos –que teòricament 

està marcada per donar el servei per Valldoreix-, s’estigui complint. Si des del govern poden 

assegurar-se’n d’aquestes coses. Ho passaré per escrit de manera normal, però és que és una 

cosa que no volem esperar al proper ple perquè ens interessa a tots, no només a ERC-MES. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 4 (CiU-Actuem) 

Vots en contra: 2 (CUP-PC) 

Abstencions: 2 (ERC-MES, Ciutadans) 1 ERC, 1 Cituadans 

 

 

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 

sessió a les 12.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 

 

 

 

 

 

 


