
 

 

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 

CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL VINT DE DESEMBRE DE DOS MIL SETZE. 

 

 

A Valldoreix, el dia vint de desembre 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 18.30 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM 

CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-, senyora ELENA DEGOLLADA I BASTOS –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.- VALORACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL, DE LES FITXES DESCRIPTIVES I DE LA 

PROPOSTA RETRIBUTIVA DELS LLOCS DE TREBALL D’OFICIAL 1ª DE LA BRIGADA I 

D’AGENT CIVIC. 

 

Atès que en l’aprovació del Pressupost any 2017, es proposa crear dues places d’oficial 1ª de la 

Brigada d’Obres i una plaça d’Agent Cívic. 

 

Atès que en la Comissió de Valoració, realitzada el dia 12 de desembre de 2016, s’han valorat 

aquests llocs de treball, així com la proposta retributiva. 

 

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 

dues places d’oficial 1ª de la Brigada d’Obres i la plaça d’Agent Cívic que es materialitza en 

relació a les fitxes descriptives de cada lloc on s’assignen les funcions, atribucions i comeses 

que ha de realitzar aquest personal. 

 

T’adjunta a l’expedient els següents documents que ho justifiquen: 
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- Fitxes descriptives 

- Valoració de la Comissió de Valoració 

 

 

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: El que he fet per aquest any és ampliar dues places 

d’oficial primera per la brigada i una nova plaça d’agent cívic. Tenim la memòria descriptiva de 

les dues fitxes, no les llegiré perquè és molt llarg; però comentar que la plaça d’agent cívic va 

sortir d’una proposta de l’equip de govern, es va parlar amb el consistori, també va ser una 

proposta del sectorial de mobilitat, que es va demanar que hi hagués aquesta figura perquè 

pensem que es pot ampliar la presència al carrer per poder solucionar temes que amb la 

campanya de civisme i tot això, hem pensat que estaria bé. S’ha fet una valoració a la mesa 

negociadora amb els representants dels treballadors i el que venim a aprovar és aquestes tres 

places, però que en són dos, una d’oficial de primera per la brigada i l’altre d’agent cívic. Les 

retribucions de l’agent cívic, té un sou base de 24.700€ més 628€ de pagues, en total l’agent 

cívic venen a ser uns 25.000€ a l’any i l’oficial primera són uns 22.000€ l’any. Llegeix les 

funcions bàsiques de la fitxa de l’agent cívic. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo no entraré a valorar la part tècnica, ni com s’ha fet la 

gestió administrativa d’aquestes fitxes d’aquests llocs de treball perquè el govern presenta per a 

la seva valoració, perquè entenc que ha estat una feina consensuada de totes les parts, 

treballadors, funcionaris, i govern. Votaré a favor. 

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 9 (CiU-Actuem, CUP-PC, ERC-MES, Ciutadans) 

Vots en contra: 0 

Abstencions: 0 

 

S’aprova per unanimitat. 
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2.- APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST ANY 2017, LES BASES D’EXECUCIÓ, LA 

PLANTILLA DE PERSONAL I LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. 

 

Atès que el President de la Junta de Veïns ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2017. 

 

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 2017, el qual 

resumit per capítols és el següent: 

 

RESUM PER CAPÍTOLS 2017 

Concepte 

 Ingressos 

 

Capítol 1. Impostos directes 

          

1.250.000,00 

Capítol 2. Impostos indirectes 250.000,00 

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 665.148,00 

Capítol 4. Transferències corrents 6.700.162,03 

Capítol 5. Ingressos patrimonials 25.631,34 

capítol 7.Transferències de capital 177.725,43 

Capitol 8. Actius financers 5.579,52 

Capítol 9.Passius financers 0,00 

Total ingressos 9.074.246,32 

Despeses 

 Capítol 1. Remuneracions de personal 2.102.841,57 

Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis 2.625.833,19 

Capítol 3. Interessos 15.525,00 

Capítol 4. Transferències corrents 3.318.141,24 

Capítol 5. Fons de contingència i altres imprevistos 364.657,55 

Capítol 6. Inversions Reals 432.804,60 

Capítol 7. Transferències de capital 0,00 

Capítol 8. Actius Financers 10.000,00 
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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 2017, per un import de 1.072.848’23 euros. 

 

SEGON.- APROVAR les bases d’execució del Pressupost any 2017, 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 2017, 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 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 DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Per no llegir tot el pressupost que és bastant ferragós, 

farem un resum amb les coses que penso són més remarcables. A nivell d’ingressos com cada 

any el gruix més important dels nostres ingressos venen de la transferència de Sant 

Capítol 9.Passius financers 204.443,17 

Total despeses 9.074.246,32 
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Cugat, que en total aquest any serà d’uns 6.500.000€ entre el que ja està calculat i el que ens 

deuen de l’any passat, entre plusvàlues i permisos d’obra serà 1.500.000€, altres ingressos 

importants doncs tenim una subvenció de 60.000€ del PUOSC, 20.000€ de la Generalitat i els 

ingressos procedents dels serveis com pot ser els tallers del Casal de Cultura, etc, que més o 

menys intenten autogestionar-se el més possible. Això seria pels capítols d’ingressos. Pel que fa 

a despeses, com acaba de comentar la senyora Herrada, el capítol 1 augmentem amb tres 

places la plantilla, tot i que el capítol 1 ha baixat la quantitat de despesa total, bàsicament 

degut a jubilacions i a que hi ha una plaça de tècnica en excedència. Pel que fa capítol 2, 

bàsicament tenim les despeses habituals, amb els seus augments o el que sigui, cal remarcar 

que hi ha 100.000€ de pressupostos participatius, estan posats a capítol 2, perquè com no 

sabem si acabaran sent inversions o el que sigui, és més fàcil manegar-los des d’aquí, i després 

s’haurà de veure on aniran, també voldria remarcar que dins del manteniment del Ferran Clua 

aquest any inclou la pintura per dins. A nivell de boscos, tot i que pugui semblar que s’ha reduït 

alguna partida no és així, i és perquè s’han dividit entre neteja forestal, manteniment de rieres, 

gestió forestal i prevenció d’incendis, doncs en realitat tenim 70.000€ i incorporem una part que 

són 20.000€ per la gestió dels senglars. Capítol 3 queda igual i capítol 4 que són les 

subvencions queda més o menys com l’any passat amb petits augments puntuals depenen de 

com ha anat, comentar també que s’amplia una subvenció per treballar amb el tema de les 

colònies de gats de 5.000€. Passem al capítol 6, la part més important seria la inversió de 

100.000€ per a la Nau de Cultura per la compra de cadires, i convertir-lo el més similar possible 

a un teatre, on es puguin fer tota mena d’activitats, la compra d’una màquina escombradora 

que seran 180.000€, cal remarcar també que hi ha una subvenció de la Diputació per fer això, i 

després tenim uns altres 100.000€ dedicats a la compra del terreny de Can Bord, que es aquest 

terreny que queda al costat del Garden, s’ha comprat una part el 2016 i ara s’ha d’acabar de 

negociar. Bàsicament aquesta seria les parts més interessants o més remarcables del 

pressupost. Gràcies. 

 

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Bona tarda, sobre els 

pressupostos en general, creiem que són uns pressupostos continuistes, no hem tingut cap 

oportunitat de poder participar, ni que se’ns valorés la nostra opinió durant l’execució dels 

pressupostos pel que fa una setmana o deu dies que n’estem al corrent, no estem d’acord amb 

el tema de –i ja ho hem comentat en alguna altra vegada-, les inversions que es fan al Ferran 

Clua que són de  120.000€ en total que són dels dos grups que hi ha de capítol 2 i capítol 6, 

perquè creiem que hi ha maneres de pagar que ja ho hem dit altres vegades com amb el tema 

dels RAMs, que gestiona la delegació d’ensenyament, sobretot les obres de manteniment de 

segons quin tipus de reparacions, no el manteniment diari però sí el manteniment de 



 

 
 

6 

segons quin tipus de feines. No ens sembla bé la inversió de 100.000€ en cadires en unes 

cadires de la Nau de Cultura, unes cadires que voleu muntar fixes en aquell espai que és l’únic 

d’aquestes característiques, que ara avui per avui tenim aquí en aquest poble, dieu que tindrem 

en un futur aquest d’aquí arreglat, però fins que no estigui arreglat, no condicionaria i no 

deixaria, i privaria a tots d’aquest espai diàfan que tenim, recordeu l’altre dia el sopar dels 

premis Vila Valldoreix i tal, no tenim un espai on poder-ho repetir, això en un espai públic, i 

després ens hagués agradat molt que en els pressupostos participatius, tinguessin més dotació. 

No arriba a l’1% el que tenim ara, i ens hagués agradat tenir més participació i és per això que 

ens abstindrem.  

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTÉS: Perdó, respecte del Ferran Clua, entenc que no està 

d’acord amb cap inversió al Ferran Clua. Jo només li voldria dir que hem comentat lo de les 

obres RAM ho he preguntat, estem esperant a veure si arriba alguna cosa, hem parlat amb la 

Directora, i des del departament no és precisament ni a Valldoreix ni a Sant Cugat, que podria 

arribar una obra RAM perquè en principi sap com està la inversió en aquests moments. La 

Generalitat en aquests moments no està per fer inversió en obres RAM, i els 30.000€ en 

inversió i millores pedagògiques no té res a veure amb les obres RAM i sempre s’ha donat al 

Ferran Clua, és un històric i sempre s’han donat al Ferran Clua que s’ha donat fa molt de temps 

i que nosaltres hem volgut mantenir i no té res a veure una cosa amb l’altre.  

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Sí, sóc conscient que he parlat 

del total dels 124.000€ d’inversió. Lo de les obres RAM, ja els ho vaig dir l’altre dia, hi ha decenes 

de projecte d’obres RAM que són; reforma, ampliación y mejora de escuelas, si es gestiona i ho 

demaneu, potser algun dia arriba, si no ho demanem, segur que no arribarà mai. Però si que 

existeixen perquè només has d’entrar al web d’infraestructures i veuràs tot el que hi ha d’obres.  

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. Jo seré una mica més concreta. Hi 

ha una sèrie de partides que no hi estic d’acord o que em sembla que hi ha massa aportació 

econòmica. Una d’elles la partida de despeses de comunicació, tant de la propaganda del govern 

que hi ha al Tot, com de les campanyes comunicatives, perquè després de fer la última enquesta de 

mobilitat, amb una participació d’un 8%, el que està clar és que hi ha alguna cosa que no rutlla, i 

en aquestes dues partides estem gastan uns 69.200€. Després hi ha uns 30.000€ de despesa 

jurídica que ens ho tindríem que replantejar, perquè tots sabem com han anat les últimes setències 

a l’EMD. Després el manteniment de la Jardineria són 86.000€ i suposo que ha pujat degut 
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a la quantitat de senglars i el que ens estan deixant als parcs públics i sumats als 20.000€ de la 

gestió dels senglars que m’agradaria saber què significa aquesta gestió que fem. Després està el 

contracte de clavegueram, que són 60.000€ que ja fa temps que vam estar dient, hem estat 

discutint perquè es fes un pla director de clavegueram i això ja ha sortit en uns altres plens, i ens 

vam enterar que l’empresa Sorea, fent una aportació a les millores, va dir que ells farien un pla 

director de clavegueram i l’oposició encara no sabem res, si el farà, si no el farà, si entra en aquests 

60.000€, no sabem absolutament res. Després hi ha tres partides que són del seguiment del PAM, 

de 12.000€, contractació de participació ciutadana 20.000€, i òrgans de participació 12.000€ més, 

que tampoc entenc això dels òrgans de participació ciutadana a què es refereix. En concret són 

42.000€ del pressupost i que m’agradaria saber exactament com es valora això i cap a on aniran 

aquests diners. Després la redacció del Pla d’Actuació Municipal de l’any passat que està al 2016, 

que està valorada en 8.465€ i que aquest any no està valorada perquè no està, espero que a mitad 

de l’any no facin una modificació i ens diguin que perquè com ha canviat la vocal o ha canviat la 

vocalia es tenen de fer modificacions, això m’agradaria saber-ho. I al final les famoses cadires, jo 

les cadires en principi estic d’acord de fer o de posar les cadires, sempre i quan, tal com ha dit el 

senyor Humet, hi hagi una sala polivalent. Jo penso que totes les idees que té el govern són lícites i 

que estan bé, i ho hem reclamat des d’aquí diverses vegades, però també penso que és com si el 

cos anés més ràpid que les cames. Perquè crec que el que hauria de fer el govern, és tenir plans 

per aquestes coses. No podem comprar a Sorea, ai perdó a Endesa, el terreny que hi ha a l’Estació 

quan necessitem un pàrquing, però quina és l’actuació que tenim després d’aquesta compra, quan 

tenim un problema de mobilitat, perquè no fem un pla de mobilitat per tot Valldoreix, entraria 

també el Nard, Baixador, Ramon Escayola, Rbla. del Jardí, i també el pàrquing de l’estació; si féssim 

un pla general podria entrar tot això i compraríem amb una mica d’intel·ligència, que això considero 

que és una bona compra o una bona expropiació. Després ens falta també fer un pla d’equipaments 

que des de l’oposició també s’ha demanat de fer, que estaria molt bé perquè anem expropiant aquí 

i allà, i possiblement si tinguéssim un pla d’equipaments faríem unes coses –que no és que no les 

estiguin fent bé-, però les faríem potser millor. I després no trobo a faltar la partida que ens indiqui 

el cost que suposaria l’arranjament del que és el pàrquing del terreny d’Endesa, al costat de 

l’estació que ens han dit que volen posar un pàrquing, llavors penso que vam parlar a l’últim ple 

que això seria per una quantitat d’uns 200.000€ i m’agradaria saber perquè no està en el 2017 i si 

no ho tenen planificat esperar fins el 2018 per a posar-ho en marxa. Gràcies. 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Jo pensava contestar al final però són tantes coses que 

prefereixo anar contestant les preguntes que sinó al final em perdré. Gràcies. Començaré per vostè, 

senyor Humet, entenc el que vostè diu, ja vam comentar que potser si que el tema pressupostos 

participatius de moment era el que en sortia i que si l’any que ve podem ampliar aquesta partida 
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doncs serà fantàstic, però de moment ara, no ens sortirien els números. De les cadires, jo ho 

entenc, però el que jo vull dir és que és una cosa que està en el PAM, i que per tant d’alguna 

manera hem d’implementar o intentar-ho. Respecto la seva opinió però és el que hi ha. Senyora 

Casta, el tema de les campanyes de comunicació, hi ha diferents coses, l’enquesta és més 

participació que no comunicació, entengui que, en aquest moment, la informació de què es gasta 

cada cosa, no li puc donar, i si té interès puc intentar donar-li. Comentaré el que jo puc contestar, 

perquè el tema dels senglars potser contestarà millor el meu col·lega. Pel tema del fet d’intentar 

posar més endavant una modificació pressupostària pel PAM, pregunta dels diners que hi havia 

l’any passat de la redacció del PAM, si? Doncs això ja està fet i no el tornarem a redactar, punto. No 

hi ha més. El que si hi ha és un contracte per fer el seguiment del PAM, que és una persona que no 

està determinada i s’haurà de concursar o el que sigui. Hi ha una altra part que és la despesa que 

ve lligada a qualsevol cosa que organitzem de participació. Per tant, hi ha una part que són el que 

serà el sou d’una persona que farà aquest seguiment i l’altre cosa de participació que pugui ser, és 

més aviat les despeses que venen de fer participació, que intentarem fer-ne. Del tema de mobilitat 

hi ha un sectorial de mobilitat i ja contestarà la senyora Herrada si ho creu convenient, i també 

comentar que s’està pendent de començar a redactar el pla d’usos. Crec que el pla d’usos anirà 

lligat al pla d’equipaments. I el cost d’arrenjament del pàrquing de l’estació no hi és perquè seria 

una despesa sostenible i aquestes no es poden introduir en el pressupost fins que no s’hagi tancat 

el pressupost anterior i amb el superàvit podrem incloure-les més endavant.  

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Hi ha el seguiment del PAM, 12.000€, contracte participació 

ciutadana, 20.000€ i suposo que el que vostè es referia com a despeses, són el 12.000€ dels òrgans 

de participació. 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Si, si, és així. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Gràcies senyor President. A mi m’agradaria votar a favor d’uns 

pressupostos del govern, però per poder fer això aquesta oposició hauria de veure el seu treball 

reflectit en aquests pressupostos, i com que això no és així, és molt complicat. Si el que fem és 

mirar-nos com l’equip de govern ha actuat fins ara, pagant l’arrenjament del camí de la Salut, tota 

l’oposició interpreta que potser l’hauria de pagar algú altre, treient elements cabdals del conveni de 

Can Monmany amb l’Ajuntament de Sant Cugat i  decidint que allò ja ho farà Sant Cugat que ho 
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farà millor que nosaltres i que per això té les competències per fer-ho, o fins i tot la compra de 

terrenys d’aquí al voltant, que tots podem estar d’acord en ampliar la zona en la que podríem posar 

uns equipaments, però que portem gairebé un any dient que caldria fer un pla d’equipaments i tot i 

que ens diuen que primer ha de venir el pla d’usos i que després vindrà el pla d’equipaments, doncs 

entenem que primer toca fer el pla d’equipaments per després poder veure el que comprem o no 

comprem, a partir del que tenim, doncs evidentment això a mi se’m fa complicat. El tema que al 

final sembla que acabem reduint un pressupost de 9 milions i pico al tema de les cadires, és 

bàsicament el orden de los factores si que altera en aquest cas el que passa i jo els demanaria que 

s’ho repensessin i posessin les coses on toca. I que abans de fer una despesa en un lloc que potser 

el necessitem per una altra cosa, doncs primer veiem on podrem fer, el què i el com. Jo votaré en 

contra perquè considero que abstenir-me aquesta vegada ja no serveix, és a dir espero i desitjo que  

vostès recapacitin i que els propers pressupostos siguem capaços de fer-los entre tots, tenint en 

compte que ens estem gastant diners en coses que diran que potser aniran més enllà d’un mandat i 

que val la pena que ho fem conjuntament. Això és tot el que volia dir. Gràcies. 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Jo voldria agrair els seus comentaris, però només dir-li que 

si li fa il·lusió votar a favor, que no se’n privi, de veritat. Per la resta prenem nota i potser si, potser 

si que l’any que vé els fem junts.  

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Només afegir que el tema del pla d’equipaments ja 

vam comprometre’ns de parlar-ne i tirar endavant. Hem mantingut una reunió amb l’Ajuntament de 

Sant Cugat, per tal de fer una aportació del que s’havia fet des d’aquí, per tenir una reunió i 

començar a treballar plegats. No se’ls ha comunicat però aquesta reunió la vam tenir fa dues o tres 

setmanes. Evidentment vostè senyor Climent fa la valoració des del seu punt de vista totalment 

normal, per dir algo, però jo els hi diré que vostès segueixen veient les coses que nosaltres fem, 

com a una actuació negligent, o si més no l’encasellen dins d’aquest marc. Com moltes vegades no 

han arribat a voler entendre el perquè actuem d’una certa manera, també per nosaltres se’ns fa 

difícil insistir. Nosaltres moltes vegades hem intentat explicar-vos el perquè fem les coses i com 

vosaltres ja ho veieu des d’un punt de vista diferent doncs ja no entrem més en discussió. Vosaltres 

us manteniu en que nosaltres ho estem fent malament, nosaltres ens mantenim en que ho estem 

fent be, i probablement des d’aquest posicionament tant d’un cantó com de l’altre, difícilment 

arribarem a entendre’ns. Això va una miqueta pel camí de la Salut, per moltes coses de les zones 

verdes, hi ha un posicionament dels partits que estan a l’oposició en contra de tot aquest estudi, 

pla, actuació que s’ha fet. Si tampoc des de l’oposició s’entén la postura del govern, doncs és 
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molt lícit que vostès actuïn d’aquesta manera, però també priva de que puguem parlar-ho d’una 

manera oberta, perquè genera una desconfiança. I ho dic pel seu comentari de poder consensuar 

els pressupostos, que també ho penso, però clar...partim d’aquesta base, partim des d’un inici amb 

una desconfiança que vostès evidentment ho veuen des del seu punt de vista i automàticament 

tenen un posicionament i que ja no va més enllà. I probablement nosaltres també ho veiem així, el 

fet de que no confieu amb el que nosaltres fem, doncs fa que nosaltres anem fent la nostra i 

vosaltres aneu dient la vostra. Si que seria interessant intentar arribar a.... –però penso que 

s’hauria de fer un esforç per les dues parts-.  

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies President. Comentar que aquests 100.000€ de 

pressupostos participatius que queden contemplats en aquest altre capítol, doncs que siguin un 

primper pas de cara a les noves comissions que es crearan, que evidentment intentarem fer el 

possible per venir-hi, com a polítics no professionals que som, o com càrrecs electes no 

professionals que som, però que a la gent li hauria de quedar reflectit de manera ja ràpidament 

immediata, una propera modificació del ROM, el reglament de participació ciutadana per a que 

quedin inclosos a dins d’aquest reglament i a partir d’aqui poder-los desgranar i anar-los adjudicant. 

No sé si la senyora interventora....Això és una pregunta directe si és possible que quedin inclosos 

aquests pressupostos dins del ROM, dins del reglament de participació ciutadana?  

 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA – SRA. IMMA FORASTER: El que entenc és que s’ha de fer 

algun procediment de com s’ha de fer per destinar aquests diners per fer pressupostos participatius. 

En aquests moments jo no ho sé, s’ha de dir com ho farem, com es farà aquesta participació per 

saber com destinem i on destinem aquests 100.000€ d’una manera o d’una altra. Penso –que no hi 

havia pensat-, que potser si que el ROM si que hauria de dir quin procediment s’haurà de fer per 

destinar aquests pressupostos participatius. Perquè s’ha de saber com, no? Què farem, una 

enquesta? Com? Ho teniu clar com ho fareu? Val, però s’hauria de reglamentar, no hi ha en lloc on 

estigui reglamentat, és nou d’aquest any, per tant si que és veritat, com el Reglament de 

participació ciutadana –i penso que hauria de ser més en el Reglament de participació ciutadana, 

que es modificarà també en el ROM, doncs posar-ho. Si, si, em sembla bé.  

 

SR. FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS: Senyor Puig, la resposta que 

dóna als comentaris del senyor Climent no barregem els temes de si no estem d’acord amb 
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els temes del PGM, o del camí de la Salut, perquè són coses diferents del pressupost que estem 

parlant ara. Jo en el tema de...si vol que parlem de la modificació de les zones verdes, doncs 

parlarem, però no té res a veure amb aquest pressupost. El tarannà de voler arribar a acords i de 

compartir un pressupost o de que us sembla si a la nau de cultura posem unes cadires, tot això 

se’ns dóna mastegat i fet i llavors de participació nosaltres, zero. Llavors aquesta resposta que 

vostè dóna que no estem d’acord amb això, doncs clar que no estem d’acord. I ja ho explicarem, ja 

ho hem explicat alguna vegada, i ho tornarem a explicar perquè no estem d’acord amb el que s’ha 

fet amb els terrenys del camí de la Salut i la companyia Eride i no estem d’acord a que algú encara 

m’ha d’explicar algun dia el perquè es compren 45.000 metres de bosc al senyor Busquets i no 

estem d’acord amb moltes altres coses que s’han fet però no té res a veure amb el pressupost 

d’aquest any.  

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Bé, senyor Humet, si jo he esmentat el que he 

esmentat és perquè el senyor Climent ho ha dit ell. Si he anomenat el camí de la Salut és perquè ho 

ha anomenat ell, si he anomenat la compra dels terrenys, ho ha anomenat ell, si he anomenat lo de 

les despeses, ho ha anomenat ell. D’entrada cada vegada que el senyor Climent diu alguna cosa i 

quan jo li responc una intervenció, llavors contesta vostè. Deu fer vostè les funcions d’assessor d’ell 

o respon per ell, però jo penso que pot contestar ell mateix. Si perquè habitualment passa això. 

Vostè contesta, quan jo li replico a ell, vostè contesta. Deuen tenir alguna mena d’acord. Vostès 

sabran, si a vostès ja els va bé, em sembla perfecte. Només dir-li que si he fet esment d’això és per 

una qüestió de confiança, vostè és la primera persona que sempre dubte i sempre veu problemes i 

sempre es pensa que li estem amagant les coses i ja està, i llavors en referència al que el senyor 

Climent ha esmentat, per això li he dit que les coses es poden mirar des de molts llocs i 

evidentment l’oposició té la seva visió i penso, i ho dic “de bon rollo” o amb bona intenció, penso 

que si deixéssim moltes vegades de veure les coses com us arriben o com us ho expliquen i moltes 

vegades sense preguntar-nos a nosaltres, vosaltres ja aneu amb una idea preconcebuda de quin és 

el problema, moltes vegades les coses s’haguessin resolt d’una altra manera; només m’he volgut 

referir a això.  

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President. També he utilitzat la paraula 

negligent. Jo no ho he pensat mai que el govern sigui negligent, mai ho he pensat. I també sap que 

jo vaig arribar aquí sense cap motxilla, no m’havia ficat gaire en política, però el primer que faig al 

arribar aquí i és veure que vostès valoren per exemple la feina del Sr. Noël i la meva com la 

mateixa que feia el senyor del PP, perquè el que fa és que està valorant tan que estem cobrant la 

meitat del que cobrava a l’anterior legislatura el vocal del PP. Segons el cartipàs que van fer vostès, 

estem cobrant la meitat. Llavors el primer que trobo quan vaig arribar a l’EMD és això, encara 
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que no vulgui pensar coses estranyes, doncs clar, és que no em va agradar, perquè la idea que trec 

és aquesta. Gràcies. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Senyora Casta, precisament, en una conversa que 

vaig tenir amb vostè li vaig dir que quan volgués que només m’ho havia de dir, parlaríem un dia de 

totes les zones verdes des de l’inici fins al dia d’avui. I li vaig proposar. Amb això vostè argumenta 

que si no portava cap motxilla i que si no venia influenciada per res, jo davant d’aquests dubtes de 

les zones verdes que vam parlar un dia en el seu despatx, li vaig dir quan vulguis quedem amb una 

persona en concret i t’explicarem des de l’inici fins al final. I em vas dir, perfecte, perfecte, però 

encara estic esperant a que m’ho demanis. Jo vaig fer l’oferiment i en canvi després us posicioneu, 

feu articles, dieu coses que penso que quan se us està oferint parlar de les coses i aclarir-les, en 

canvi no ens escolten. Moltes vegades penso que lícitament podeu fer el que us convingui, però 

moltes vegades predetermineu actuacions que penseu que van en una línia, i penso que la falta 

d’informació en moltes coses que teniu, que si us haguéssiu preocupat de tenir-la, moltes coses no 

les discutiríeu. Ara esteu dient i comenteu el tema del terreny de l’estació, que tothom diu que és 

una bona compra, ho dieu tots, però ja comenceu a dir: bueno, però... quan ja us hem explicat que 

hi havia dubtes l’altre dia que ja feia anys que ho estàvem parlant, -que no és veritat-, que estem 

dient que és una compra que s’ha fet a corre-cuita, perquè s’havien de gastar els diners i que és 

evidentíssim de que el terreny aquest com a pàrquing serà una millora per dinamitzar Valldoreix. 

Però és clar, tots dieu el mateix, si, però com que no expliqueu això i lo altre...., però si no hem 

tingut temps! Hem fet una bona compra però vostès llavors dieu que si no expliquem o no fem, i és 

que no hem tingut ni temps! Jo em refereixo a aquestes maneres de fer. 

 

SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Jo de les zones verdes de veritat no recordava que s’hagués 

ofert, però si encara s’ofereix, estaré encantada que m’expliqui amb aquesta persona que diu vostè, 

una versió diferent. Però jo l’he parlat d’una cosa diferent i és del cartipàs, i respecte del tema que 

estem tots d’acord, efectivament estem tots d’acord i jo mai l’he acusat ni li he dit que vostè ho 

sabia, jo simplement li he dit que si això, la legislatura passada s’hagués fet un pla de mobilitat de 

tot Valldoreix, potser no haguéssim tingut el problema que hem tingut amb moltes associacions i 

potser ara estaria estudiat que qualsevol terreny al voltant de l’estació, es podria comprar o es 

podria expropiar per poder ampliar les places de pàrquing. Jo l’únic que dic és que és com si li 

faltés un bull a tot això. No sé com expressar-me millor però em refereixo a que li falta el fet 

d’acabar de posar fil a l’agulla i que està bé la compra que està fent. Si hi hagués un pla de 

mobilitat, igual que si hi hagués un pla general de clavegueram, igual que si hi haguessin moltes 
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altres coses, possiblement facilitarien la feina i no aniríem amb aquesta sensació que sembla que 

anem “parcheando” les coses. I sempre i quan pensem que les actuacions que han fet fins ara no 

em semblen malament. Gràcies. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: No vull que se m’enfadi senyor Puig, val? Ho dic perquè jo no 

anava a fer el torn de rèplica per a que no ens enfadem, no és la meva intenció. 

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Senyor Climent, no es preocupi que no m’enfado, 

dormo igual, segueixo prenent-me la mateixa pastilla i dormo igual. 

 

SR. NOËL CLIMENT JURADO: Dit això, jo estic d’acord en què hem de trobar la manera de 

posar-nos d’acord. I que estic segur que tots partim d’una base o una idea preconcebuda, degut a 

la nostra experiència, és a dir que vostè ens pot dir escolteu, acabeu d’arribar i el que feu és venir 

d’oïda del que us expliquen els altres, que eren els que hi havia abans, o sigui com comprendrà 

quan vostè va entrar a la política també va entrar de la mà d’algú i en aquest algú doncs hi 

confiaria més o menys, no? Hem entrat en políticia a Valldoreix o potser teníem una carrera política 

o un cert bagatge polític en d’altres àrees i quan arribem aquí li preguntem a la gent que està aquí, 

i és molt difícil i que ens posem d’acord i que entenguem el seu punt de vista si quan estem en una 

Junta de Portaveus, quan preguntem el perquè això és així i que no ho veiem bé, ens dieuen no, 

no, això és així perquè és així i si no ho veieu és problema vostre. Llavors, “esto es así porqué es 

así y sinó pues lentejas” doncs és molt complicat des d’un punt de vista d’oposició política acceptar 

el “mira nen, si no ho entens és el teu problema”. Llavors per poder arribar a acords el que hem de 

fer per ambdues bandes –tots els que estem aquí-, és val, tots partim d’una base o una idea 

preconcebuda, del que ens han dit o hem experimentat, perquè entenc que en el seu cas ho ha 

experimentat en la seva carn, doncs anem a veure a on ens podem posar d’acord. És així de senzill! 

Anem a veure a on ens podem posar d’acord. I si vostè és capaç d’explicar-nos que el camí de la 

Salut pel que sigui nosaltres hem decidit fer aquest arranjament perquè a canvi quan nosaltres 

parlem amb l’Ajuntament de Sant Cugat hi ha això altre i ja ens sembla bé, doncs perfecte. Però 

normalment en aquest punt s’aturen, no ens expliquen que hi ha a canvi i és quan nosaltres ens 

quedem una mica malplantats i pensem ostres no sabem si hi ha res a canvi o si simplement és el 

que tothom diu. Llavors no podem pensar d’una altra manera. Podrem pensar d’una altra manera 

quan vostès ens diguin: mira Noël, no, no, és que goita, si nosaltres volem això, necessitem això 
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i resulta que els altres també volen coses i aquestes coses són les que nosaltres els donem a canvi 

de que ens donin això. Podrem acabar considerant tots que això és així i que ja ens sembla bé. 

Però a dia d’avui les dades que tenim no són aquestes. Per tant, propòsit pel 2017 que jo em faig, 

és escoltar-los més i buscar-los perquè trobem aquelles explicacions que ens satisfaguin i poder-los 

ajudar, és clar que sí. Si realment vostès diuen i creuen el que diuen que estan aquí per ajudar el 

poble i per a que Valldoreix vagi millor, i tots opinem el mateix, doncs anem-hi! Comptin amb mi, 

però si hem de donar un pas més enllà, jo estic d’acord amb vostès.  

 

PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Gràcies senyor Climent. Ho deixem aquí. No? 

Després em renyeran senyor Margineda que sinó no acabem mai. 

 

SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: La Patrícia entendrà que ara venen dies de festa i tindrà 

temps de fer l’acta. Jo no tindré tants dies de festa com ella, ja li ben asseguro. És més treballo la 

“noche buena”, treballaré cap d’any, no, no, hi ha treballadors de primera i treballadors de segona. 

I aquí anem, no m’estic desviant. Abans no sé qui dels dos ho ha dit. El cartipàs...vostès ens estan 

relegant d’una figura, no de comparsa però si d’acompanyament, quan ens pregunten? Quan surti 

de la feina i vagi corrents a buscar els nens després m’acosto, quedo amb vostè, em dona un 

“paquetot”, quan hem de quedar. El cartipàs entenc jo que és el que marca les tasques que hem de 

poder fer en un futur. Quan hi havia l’altre govern, entenc que es respectava bastant més a 

l’oposició que no pas ara, i no parlo personalment, entenc que personalment hi ha un respecte que 

constato. Però com a figures polítiques som un zero a l’esquerra i no podem evitar-ho. Llavors hem 

d’anar al practicisme i lo pràctic és anar a lo que bonament podem arreplegar d’informació aquí i lo 

que bonament podem arreplegar de la informació que ens donen els antics opositors i que ja ens 

està bé, i també reconeixem fets com lo de la plaça de l’estació per exemple ho trobo fantàstic, una 

mesura exemplar així com el camí de passejada i molts d’altres, però no ens desviem. El cartipàs és 

la base del problema de tot. I el segon problema que tenim és que la eina que tenim que fa que 

com a oposició, polítics “ameteurs” en aquest cas, podem proposar i que es facin coses, doncs són 

les mocions. I quan s’aprova una moció com la del pla d’equipaments per par de tots i no es 

desenvolupa doncs és una altra “punyalada trapera”. El pla d’equipaments es va aprovar la 

primavera passada i no s’ha fet absolutament res, ni una auditoria, no, no, Sant Cugat....és que el 

pla d’equipaments l’hauriem de tenir aquí. Nosaltres hauríem de saber, perquè la vam aprovar 

nosaltres, quins espais públics i quins privats tenim. Hauriem de saber de quins equipaments tenim 

no construïts sinó quins terrenys tenim destinats a equipaments aquí i quins podríem arribar a 

comprar. Tot això no ho hem treballat mai i cada ple si, ple no, ho anem dient. Per tant, 
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reaccions com la del Noël i que vostè s’enfadi, senyor President, -bueno no s’enfada- però fem 

l’escenificació aquesta perquè és veritat que no ens enfadem, després arribem a casa i vostès 

pensen: quin pal el Noël, i jo arribo a casa i penso: no en treiem mai res d’aquí. Però siguem clars, 

estem així, limitats pel cartipàs i que les mocions que haurien de prosperar i que haurien de ser la 

base de treball d’equipaments, estem parlant de tots els terrenys, fer una auditoria de tot el que 

tenim aquí, susceptible a treballar-hi tots plegats. Si tenim aquesta informació prèvia nosaltres 

podem treballar amb vostès i nosaltres també tindríem aquest ímput de confiança que vostè ens 

farien, però mentres no, doncs uf, doncs mira ara ell vota en contra dels pressupostos, nosaltres 

ens hem abstingut perquè mira, aquesta vegada veiem que els pressupostos participatius han tirat 

endavant i tenen una partida doncs separada, però no augura un futur molt millor del que tenim 

ara mateix. I ja està. Bones festes a tothom i gràcies.  

 

SRA. SUSANA HERRADA CORTES: El punt s’ha de votar tot junt perquè és una sola proposta i 

es vota tot junt. Explica les diferències que hi ha a la relació de llocs de treball. L’any passat hi 

havia la plaça d’arquitecte 1 i arquitecte 2, i al’organigrama d’aquest any només hi ha un arquitecte, 

treiem el que era arquitecte 2 i l’arquitecte 1 tindrà a la seva fitxa, les feines de l’arquitecte 1 i2 

menys la prevenció dels riscos laborals que han passat a fer-ho l’enginyer. Això és el més important 

a serveis territorials. Amortitzem que no vol dir fer fora a ningú, sinó que ordenem places que 

estaven pressupostades des del 2008, i les treiem aquest any perquè no han estat mai i no hi 

estaran, com per exemple alguna de la Brigada d’Obres, Auxiliar d’atenció ciutadana, unes 

educadores que quan es va crear una classe que ara no hi és, doncs ja no feien falta aquestes 

educadores. Després la palça d’arquitecte municipal i Cap de serveis urbans, les amortitzem perquè 

ja passen a ser llocs de treball. És el mateix que passarà amb la de Cap de Brigada i amb la 

Directora de l’Escola Bressol. Això significa que per exemple la de la Directora de l’Escola Bressol, 

serà, no de lliure designació, sinó que es farà un concurs intern entre les educadores de l’Escola 

Bressol i així mateix el Cap de la Brigada. En l’organigrama, a serveis generals, hi ha una plaça a 

extingir que és la d’ordenança, que tampoc treiem a ningú, sinó que quan aquesta persona es jubili 

–que està a atenció ciutadana-, en lloc d’agafar una ordenança, s’agafarà un auxiliar d’atenció 

ciutadana igual que està l’altre. La creació de l’agent cívic, dependrà directament de l’equip de 

govern, es manté el Cap d’urbanisme i mobilitat que és l’arquitecte municipal i tindrà per sota a la 

tècnica de promoció econòmica i la Cap d’administratives, inspector deliniant, i cadascú va tenint els 

seus. Els demés tots estan depenent de l’equip de govern. La incorporació dels dos oficials de la 

Brigada d’Obres, i destacar en el capítol 1 que estan incorporats 11.000€ perquè el deliniant de 

l’EMD es vol jubilar al setembre i per conveni hi ha una ajuda per jubilació anticipada d’aquest 

import. S’incorporen també els triennis dels treballadors, i no hi ha res més. Si volen alguna 

informació més els la contesto. Gràcies. 
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 SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: El que no estic d’acord és que s’hagi de fer en un sol vot tot 

els acords perquè hi ha acords que són laborals i uns altres que són de pressupost. Jo amb el tercer 

i el quart votaria a favor però no votaré tot a favor perquè m’ho ha col·locat tot en el mateix sac. 

Haig de continuar amb l’abstenció. Gràcies. 

 

 

SECRETÀRIA-INTERVENTORA – SRA. IMMA FORASTER: El pressupost es vota amb la 

plantilla del personal i  les bases, perquè les bases són les del propi pressupost i la plantilla està 

directament relacionat amb el pressupost. El capítol 1 del pressupost és el desglossament de la 

plantilla. És a dir que és un tot, és un pack.  

 

 

TORN DE VOTACIÓ 

 

Vots a favor: 5 (CiU-Actuem) 

Vots en contra: 1 (ERC-MES)   

Abstencions: 3 (CUP-PC, Ciutadans) 

 

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

sessió a les 19.45 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 

 

 


