ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL VUIT D’ABRIL DE DOS MIL NOU.

PRIMERA

A Valldoreix, el dia vuit d’abril de dos mil nou, a la Nau de Cultura de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’illustre Presidenta de la Junta de Veïns,
senyora MONTSERRAT TURU I ROSELL –Grup CPCV-, es reuneixen a les 20.00 hores
els Vocals següents: senyor JOAN GAYA I BELTRAN -Grup CPCV-, senyora TERESA
VECIANA I ARMENGOL –Grup CPCV- SR. PABLO ALONSO GONZÁLEZ –Grup CPCV-, SR.
JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP CiU-, SRA. SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-,
SRA. ANGELA Mª BLEDA I LORENZO –GRUP CiU- SR. EDUARDO DELGADO I
RODRÍGUEZ –GRUP CiU- SRA. ÀNGELS SOLÉ I GILI –GRUP CiU-, assistits per la
Secretària de la Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per
tal de celebrar la sessió plenària ordinària, en primera convocatòria, de la Junta de
Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot seguit es passa per ordre de la Presidència a
la deliberació i votació de l’assumpte de l’Ordre del dia que és objecte de la present
sessió.

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE DATA 12 DE FEBRER DE 2009 I LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA
DE 5 DE MARÇ DE 2009.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que han estat redactats els esborranys de les
Actes de la sessió ordinària de data 12 de febrer de 2009, i sessió extraordinària de
data 5 de març de 2009, d’acord amb allò que disposen els articles 109 i 110 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat
per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, es proposa adoptar el següent
ACORD: APROVAR l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària de data 12 de
febrer de 2009 i sessió extraordinària de 5 de març de 2009.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.

2. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST ANY
2008.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que es proposa al Ple de la
Junta de Veïns donar compte del Decret de Presidència núm. 204/09, de 27 de febrer
de 2009, que es transcriu literalment:
“Vist l’expedient de Liquidació del pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix corresponent a l’exercici pressupostari 2008, confeccionada en el sí de la
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Intervenció de Fons segons els preceptes continguts als articles 183 del RDL 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals, i els articles 89
i següents del Real Decret 500 /1990, de 20 d’abril,
així com de l’Ordre
EHA/4042/2004, de 23 de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció del model
simplificat de Comptabilitat Local.
Atès l'informe favorable del titular de la Intervenció de fons de data 27 de febrer de
2009, emès en compliment del que disposa en l’article 191.3 del TRLHL, i l’article 90.1
del RD 500/1990.
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de la pròpia Entitat Local, corresponent
a l’exercici de 2008, de conformitat amb les magnituds següents:
RESULTAT PRESSUPOSTARI:
CONCEPTES

a)
Operacions
Corrents
b)
Altres
operacions
no
financeres
1. Total operacions
no financers (a+b)
2. Actius Financers
3.
Passius
Financers
RESULTAT
PRESSUPOSTARI
DE L’EXERCICI
AJUSTOS:
4. Crèdits gastats
finançats
amb
romanent
de
tresoreria per a
despeses generals
5. Desviacions
finançament
negatives
l’exercici
6.Desviacions
finançament
positives
l’exercici

DRETS
RECONEGUTS
NETS

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
NETES

8.228.011,17

7.117.868,95

630.060,94

2.015.441,29

8.858.072,11

9.133.310,24

0,00

0,00

0,00

147.258,80

8.858.072,11

9.280.569,04

AJUSTOS

3.043.470,30

de
446
.000,00

de
de

0,0
0

de

RESULTAT
PRESSUPOSTARI
AJUSTAT
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ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA:

3

COMPONENTS

IMPORTS ANY
2007

1. (+) Fons líquids

IMPORTS EXERCICI
ANTERIOR 2006
3.2
66.
964
,70
3.0
99.
055
,72
1
.
0
8
5
.
7
2
6
,
8
2

2.08
5.48
7,60
3.23
6.12
5,12

2. (+) Drets pendents de
cobrament
-(+) del Pressupost corrent
-(+) de Pressupostos tancats
-(+) d’operacions no
pressupostàries.
-(-) cobraments realitzats
pendent d’aplicació
definitiva

1
.
6
7
6
.
1
5
0
,
6
5
1
.
4
9
2
.
9
0
9
,
7
6
6
7
.
0
6
4
,
7
1
0
,
0
0

1.9
8
6
.
7
0
1
,
4
0
3
1
.
6
1
5
,
1
5
4
.
9
8
7
,
6
5

-(+)
corrent

-(+)
tancats

del

de

Pressupost

Pressupostos

3.0
04.
129
,74

2.84
3.94
1,06

3.(-) Obligacions pendents
de pagament
1
.
3
8
8
.
4
1
2
,
3
6
5
3
5
.
3
0
3
,
2
7

4

1
.
7
8
3
.
3
2
2
,
7
9
4
9
5
.
9
2
5
,
5
0

SEGON.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera
sessió que se celebri.
TERCER.- Traslladar la present resolució a la Direcció General de l'Administració de la
Generalitat de Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals i
Autonòmiques de la delegació d'Hisenda a Barcelona.”
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i
manifesta que el resultat pressupostari de l’exercici de 2008 ha estat el següent: pel
que fa als drets reconeguts nets 8.860 mil euros –cito les xifres arrodonint-les, les
obligacions reconegudes netes estan en 9.280 mil euros, amb un resultat pressupostari
negatiu de 422 mil euros. El resultat ajustat ascendeix a 3 milions d’euros. En quant a
l’estat del romanent de tresoreria, els drets pendents de cobrament són de 3.200 mil
euros, les obligacions pendents de pagament 2.800 mil euros i amb l’aplicació del
romanent de tresoreria queda en 1.110.000 euros.

3. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 3/2009 DEL PRESSUOST PRORROGAT
2008.

Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que segons l’article 22.2.e i
47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, en relació a
l’article 83 del 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, l’aprovació de la modificació del
pressupost és competència del Ple per majoria simple.
Atès que segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s’hagi de
realitzar alguna despesa que no es pugui demorar fins a l’exercici següent i en el
pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el
president ha d’ordenar la incoació de l’expedient de modificació de crèdit a través d’un
suplement de crèdit, i el finançament es pot realitzar a càrrec a majors ingressos i
romanent de tresoreria.
De conformitat amb l’article 177 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del
següent ACORD:
PRIMER.- APROVACIÓ de l’expedient de modificació de crèdit núm. 3/2009 del
Pressupost prorrogat 2008 a través d’un suplement de crèdit amb càrrec a major ingrés
i a romanent de tresoreria.
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El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma:

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM 3/09
PRESSUPOST PRORROGAT 2008 EMD DE VALLDOREIX
PRESSUPOST DE DESPESES

P
A
R
T
I
D
A

DESCRIPCIÓ
PARTIDA

C
O
N
S
I
G
N
A
C
I
Ó
I
N
I
C
I
A
L
I
M
O
D
I
F
I
C
A
C
I
O
N
S

P
R
O
P
O
S
T
A

9
.
0
0
0
,
0

1
8
.
0
0
0
,

C
O
N
S
I
G
N
A
C
I
Ó
D
E
F
I
N
I
T
I
V
A

CAP. 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
0
8
5
1
1
-

Neteja solars i ordres
d'execució

6

2
7
.
0
0
0
,

2
1
8
.
0
3
2
7
4
2
2
2
2
7
.
0
0
0
2
1
2
1
2
2
6
.
9
9
2
2
4
5
2
2
1
2
.
1
0
2
7
3
2
1
2
2
6
.
0
7

0

0
0

0
0

3
3
.
9
4
0
,
0
0

1
1
1
.
0
6
0
,
0
0

1
4
5
.
0
0
0
,
0
0

0
,
0
0

2
5
1
.
2
6
7
,
0
5

2
5
1
.
2
6
7
,
0
5

Material complex
esportiu

0
,
0
0

5
.
2
6
7
,
5
6

5
.
2
6
7
,
5
6

Festes i celebracions
educació

1
.
5
0
0
,
0
0

1
.
1
0
0
,
0
0

2
.
6
0
0
,
0
0

Contracte servei neteja
educació

Despeses ventades
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TOTAL CAPITOL 2

4
4
.
4
4
0
,
0
0

3
8
6
.
6
9
4
,
6
1

4
3
1
.
1
3
4
,
6
1

4
5
8
.
0
0
0
,
0
0

1
7
8
.
5
5
8
,
0
0

6
3
6
.
5
5
8
,
0
0

8
.
3
4
4
,
0
0
4
6
6
.
3
4
4
,
0
0

6
.
6
5
6
,
0
0
1
8
5
.
2
1
4
,
0
0

1
5
.
0
0
0
,
0
0
6
5
1
.
5
5
8
,
0
0

0
,
0
0

3
3
.
0
0

3
3
.
0
0

CAP 4 TRANSFERÈNCIES
CORRENTS
1
3
5
1
3
4
7
0
.
0
1
0
5
4
5
2
4
8
0
.
0
5

Concessió transport

Subvencions i convenis
esports

TOTAL CAPITOL 4
CAP.6 INVERSIONS REALS
0
4
4
2

Millores pedagògiques
F.Clua

8

2
6
2
0
.
0
9
0
3
4
2
2
6
0
1
.
0
0
0
3
4
2
2
6
2
0
.
1
5
1
1
4
2
2
6
2
2
.
0
0
1
1
4
2
2
6
4
0
.

Construcció de la llar
d'infants

Mobiliari llar d'infants

Finalització Escola de
Música i dansa

Compra instruments
musicals

9

0
,
0
0

0
,
0
0

0
,
0
0

1
.
2
4
0
.
1
1
7
,
7
6

1
.
2
4
0
.
1
1
7
,
7
6

0
,
0
0

4
.
0
0
0
,
0
0

4
.
0
0
0
,
0
0

0
,
0
0

4
0
.
0
0
0
,
0
0

4
0
.
0
0
0
,
0
0

0
,
0
0

1
2
.
0
0
0
,
0
0

1
2
.
0
0
0
,
0
0

0
0

TOTAL CAPITOL 6

0
,
0
0

1
.
3
2
9
.
1
1
7
,
7
6

1
.
3
1
7
.
1
1
7
,
7
6

5
0
.
0
0
0
,
0
0
5
0
.
0
0
0
,
0
0
2
.
4
4
9
.
8
1
0
,
3
7

CAP.9 PASSIUS FINANCERS
1
0
0
1
1
9
1
3
.
1
4

CEC/préstec llar
d'infants

0
,
0
0

TOTAL CAPITOL 9

0
,
0
0

5
0
.
0
0
0
,
0
0
5
0
.
0
0
0
,
0
0

5
1
0
.
7
8
4
,
0
0

1
.
9
5
1
.
0
2
6
,
3
7

TOTAL SUPLEMENT CRÈDITS

PRESSUPOST D’INGRESSOS
PARTIDA

DESCRIPCIÓ PARTIDA

CONSIGNACIÓ
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MAJOR

INICIAL

INGRÉS

CA.P 7

TRANSFERÈNCIES DE
CAPITAL

755.00

Subvenció teulada F.Clua

0,00

16.193,60

755.01

Subvenció llar d'infants
Subvenció crèdit DIBA
amortització

0,00

510.000,00

0,00

50.000,00

0,00

576.193,60

0,00

709.832,77

760.00
AMP CAP. 7
CAPITOL
8
870.02

ROMANENT DE
TRESORERIA
Romanent parcial de
tresoreria

AMP CAP. 8

709.832,77

CAPITOL
9

PASSIUS FINANCERS

911.00

Ajut Caixa crèdit llar d'infants

0,00

150.000,00

911.01

Ajut Caixa crèdit ventades
Préstec DIBA/PCL llar
d'infants

0,00

150.000,00

913.00

0,00

365.000,00

AMP CAP. 9

665.000,00
TOTAL FINANÇAMENT

1.951.026,37

SEGON.- Exposar el públic aquest expedient durant el termini de 15 dies hàbils,
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Provincia, els efectes de
examen i reclamació dels interessats. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà
ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la
finalització del període d’exposició per resoldre-les.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que el grup de CiU presenta una esmena en
aquest punt de l’Ordre del dia i passa la paraula al Vocal senyor Delgado perquè
expliqui l’esmena:
EXPLICACIÓ DE L’ESMENA.- Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I
RODRÍGUEZ i manifesta que el seu grup presenta la següent esmena a la modificació
de crèdit número 3/2009, del pressupost prorrogat de 2008. Atès que l’Info de
Valldoreix està sent utilitzat per la senyora Presidenta i el grup de Govern per realitzar
propaganda partidista i faltant a la veritat quan a la informació que s’ofereix en el
mateix, es proposa modificar en la proposta de modificació pressupostària 3/2009
presentada per l’equip de govern, la partida del Capítol 2, 226.02-18-463, que pertany
a l’Informatiu, és a dir el Butlletí que l’EMD fa cada mes, el pressupost del qual és de
27.500 euros, deduint en 23.715,47 deixar-la amb 1 euro. Així mateix, també s’ha de
reduir els ingressos del romanent de tresoreria en la mateixa quantitat de 23.715,47
euros.
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TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que una
vegada presentada aquesta esmena cal fer el debat, d’aquesta esmena proposada, per
eliminar la partida de l’Informatiu que publica l’EMD de Valldoreix que acostuma a fer
arribar en el ciutadà una vegada al mes.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que el butlletí informatiu
de Valldoreix és una eina necessària, convenient i obligatòria. Correspòn el dret de la
ciutadania d’estar informats pel govern de l’acció de govern i el deure del govern
d’informar als ciutadans del que està fent i del com ho està fent i del perquè ho està
fent. I és el govern qui informa i es dona veu en el butlletí als grups de l’oposició per a
què puguin expressar la seva opinió com es fa en tots els ajuntaments en general. Per
tant creiem que és un dret constitucional i que és imprescindible informar d’una manera
o d’una altra, però creiem que el butlletí és una eina absolutament necessària.
Imagineu-vos que en aquests moments la gent no disposés de la informació sobre
l’obra de la Rbla. M. J. Verdaguer, que tant hem parlat abans. Aquesta modificació com
a ponent i el nostre grup no l’acceptem com a tal, i en el punt de votació ja sortirà el
resultat. Volia preguntar al ponent d’aquest punt si aquesta petita modificació que
proposen és una condició indispensable per aprovar la resta de la modificació, o bé
realment són coses que segueixen camins diferents, perquè els punts que es proposen i
que permeten seguir endavant són realment molt importants pel poble de Valldoreix.
Contesta el senyor EDUARD DELGADO I RODRIGUEZ i manifesta que és una condició
sinequanum. Demana a la portaveu de CiU que acabi la intervenció.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que és el ponent qui ha de defensar el punt
i no la portaveu. Manifesta que ja es veurà el que després de l’explicació del punt
presentat pel govern, ja tindrem temps de debatre una cosa o l’altre.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que la portaveu pot
intervenir. Manifesta que ja hem tingut una escena desagradable en l’audiència pública i
no voldria presenciar-ne una altra. Demano el dret a intervenir i poder exposar al públic
que hi ha aquí, el perquè nosaltres fem aquesta esmena.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta a la senyora Solé que no hi ha inconvenient i que
ho hem fet sempre així, que és el ponent qui respòn i en aquest cas concret era una
resposta a una pregunta puntual. En qualsevol cas, faci vostè la explicació i li prego que
concreti sobre aquest tema. Pregunta si contestarà la pregunta del senyor Gaya o si
farà una explicació de l’esemena.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que estan absolutament
d’acord amb el senyor Gaya, en quan entenem que l’Info, i llegeixo les paraules que ha
dit ell, és una eina necessària, convenient i obligatòria –bé obligatòria no
necessàriament però també entenem que si és necessària i convenient esdevé
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obligatòria-, i que és un dret dels ciutadans estar informats i un deure del govern
informar. Però, passa que hi ha una diferència entre informació i propaganda, és molt
evident i vostès la coneixen perfectament. I amb això acabo, el butlletí des de que s’ha
trencat el pacte és una eina de propaganda de la Candidatura progrés i catalanista de
Valldoreix i no informa el ciutadà amb sinceritat de les coses que s’han fet fins ara i que
nosaltres encara estavem en el govern i d’altres que nosaltres sabem no s’està dient
tota la veritat. Com deia abans el senyor Pau Alonso contestant una persona del públic
que li ha preguntat: “escolti, vostès se’n podran sortir estan fora del govern?” I ha
contestat: “home, cadascú que exerceixi les seves competències. La presidència les
seves i la junta de veïns les que li pertoquen”. Aquesta és una de les competències que
tenim la junta de veïns i com que CiU-Actuem estem totalment indignats amb el tracte
que se li dona en els continguts de l’informatiu perquè considerem que és propaganda i
no informació al ciutadà, exercint la nostra competència entenem que presentem
aquesta esmena, que és vinculant. I és vinculant perquè si no la fem vinculant sabem
que vostè no ens farà ni cas, com ha passat amb les mocions que vàrem aprovar en el
ple del mes de febrer.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que l’únic que lamenta és la contaminació
informativa que s’està produint ultimament. L’altre dia va haver una persona que no va
estar d’acord, va dir que l’informatiu era tendenciós, la vaig rebre a l’EMD i li vaig
preguntar on veia la informació tendenciosa. Va contestar que l’Informatiu era com la
revista “Hola”. Em vaig posar al seu costat i varem repasar on li semblava que
l’Informatiu era “l’Hola”. Quan varem acabar va dir que ell no se l’havia llegit. Bé,
passarem de totes maneres a presentar la proposta que ha elaborat l’equip de govern i
que és acció de govern pel poble de Valldoreix.
Seguidament es passa a debat la proposta presentada per l’equip de govern i que
consta reproduida a l’inici del punt de l’ordre del dia i passa la paraula al senyor Joan
Gaya per fer la presentació del punt.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i
manifesta que la proposta de govern sobre la modificació pressupostària es tracta de la
modificació d’un pressupost prorrogat i és per això que són més importants que les
habituals. Estem parlant de projectes que no estaven contemplats en el pressupost de
l’any passat, sinó projectes que s’han d’incorporar en el pressupost d’enguany i per tant
són partides realment importants. La neteja de solars i ordres d’execució s’incorporen
9.000 euros de crèdit fins arribar als 27.000 euros, el contracte de servei de neteja dels
equipaments d’educació s’incorporen 112.000 euros perquè el contracte va començar a
finals d’any i només tenia consignació pel període de 2008. Hi ha una altra partida
important que és la partida de les ventades, saben vostès com hem informat en
l’Informatiu, que la despesa pot arribar a més de 600 mil euros, gran part d’aquestes
partides vindran paliades per subvencions, però de moment per fer front al pagament
de les factures es proposa la creació d’una partida nova de 250 mil euros que són
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provisonals i que augmentarem més endavant. També s’aplica una partida de 5.000
euros per una petita reparació del material del Complex Esportiu, saben vostès que està
mantingut amb deficiències importants i s’ha decidit cambiar una vàlvula del sistema
d’aigua calenta que per falta de manteniment s’havia de canviar. S’incrementa en 1.000
euros una partida de celebració d’actes festius de l’àmbit d’educació. La concessió del
transport s’incrementa en 178.mil euros perquè s’ha de pagar urgentment i que no
permetia retardar més aquest ple, perquè el concessionari reclama els pagaments
corresponents i també hi ha un increment de 6.600 euros una partida d’esports. Les
millores pedagògiques del Ferran Clua, s’incorpora perquè estava en l’apartat
d’inversions en el pressupost de l’any passat i com aquest és prorrogat, es prorroga tot
menys el capítol d’inversions. Hi ha una partida de nova creació de 1.240 mil euros per
la construcció de l’Escola Bressol i és un punt que corria pressa perquè s’ha d’avançar
en la contractació. Hi ha petites partides de mobiliari i finalització de l’escola de música,
compra d’instruments musicals, i s’incorporen 50.000 euros en una partida per un
préstec que anirà parallel a la llar d’infants. Tot això es financia amb la modificació del
pressupost d’ingressos. Hi ha una subvenció per ventades, que incrementa 16.000
euros, subvenció llar d’infants de 510 mil d’euros, subvenció d’un crèdit de Diputació en
50 mil euros. S’incorporen 710 mil euros de romanent de tresoreria que ajuda a
finançar totes aquestes despeses. Hi ha dos ajuts de caixa de 150 mil euros cada un,
més un préstec de Diputació per a la llar d’infants per valor de 365 mil euros. Resulta
un increment de les despeses en 1.950 mil euros. Moltes gràcies.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la PRESIDENTA i proposa votar primer la
proposta presentada per l’equip de govern i després passariem a una segona votació la
proposta amb l’esmena que ha fet vostès.
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i manifesta que l’esmena
presentada és vinculant en aquest punt tres. Que si no es compleix l’esmena
presentada no es votarà favorablement.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que vostès diuen que la seva esmena és
vinculant i jo el que dic és que primer passem a votació la proposta del govern i
després passem a votació l’esmena.
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que primer es vota la
proposta originària de l’equip de govern i després es vota al proposta amb l’esmena
incorporada.
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRIGUEZ, i manifesta que en la Junta
de Portaveus es va parlar de tots aquests punts i van dir que estaven d’acord i estava
consensuat. Avui ens han collocat una partida que és la 11.422.640, compra
d’instruments musicals, per import de 12.000 euros que no en sabíem res,
absolutament res. Nosaltres senyor Gaya li demanem que retiri aquesta partida i una
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vegada estigui parlat en la Junta de Portaveus no tindrem inconvenient de tirar-ho
endavant si prospera. Voliem fer allusió a una sèrie de partides que estan aquí i que
evidentment estem d’acord però que voldríem explicar-ho. Voldria aclarir el tema del
transport perquè hi ha aquesta diferència de 178.558 euros que hem de pagar a la
concessió del transport. Ens demanen una bestreta cada mes i al final de l’exercici quan
es fa la liquidació de l’exercici es compensa l’any. La concessió del transport públic ens
ha costat 636.558 euros l’any 2008. Aquesta és la realitat.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que estem molt orgullosos del nostre transport
públic i de les millores que hem fet en aquests darrers anys que ha arribat a molts
barris on no arribava. Li demana a la senyora Secretària que expliqués perquè hem de
passar aquesta partida en la modificació de pressupost.
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que el senyor Delgado ja
ho ha explicat bé, aquests 178 mil euros que suplementem, són 88 mil de la liquidació
any 2008 i la resta és de l’increment d’aquesta bestreta. Aquests números els està
auditant un auditor i quan tinguem l’informe llavors pagarem. L’aprovem ara perquè
necessitem que hi hagi partida pressupostària.
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta que li sap greu
que alleguin ignorància en aquesta qüestió quan s’ha estat parlant directament amb la
senyora Susana Herrada i en el seu moment, 15 dies abans del ple ja se’ls va donar un
plec de clàusules de l’escola de música, advertint-los que quedaven per aclarir una sèrie
de qüestions i una d’aquestes era aquesta. Posteriorment es va comentar la
conveniència o no de fer un afegitó d’una aportació econòmica a l’empresa que rebi la
nova concessió per no crear un greuge comparatiu amb la que hi ha ara. Aquesta
proposta li vaig enviar per email i com no la va poder llegir prou clarament vaig fer
còpia i li vaig deixar sobre la taula. Aquí quedava tot explicat i la proposta incorporant
tot això la va rebre dijous passat amb el plec de clàusules.
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTES i manifesta que no negarà que hagi
tingut aquestes converses amb la senyora Veciana però ha estat a nivell particular
perquè no s’ha portat a cap junta de portaveus. En tot moment s’ha estat estudiant
però no s’ha portat a la junta de portaveus perquè no està posat i tampoc aprovat. No
es poden pressupostar una partida amb 12.000 euros de material per l’escola de música
quan encara no s’ha decidit encara com quedarà aquesta escola de música. El correu
electrònic el tinc al davant i és de data 31 de març però en cap moment ha passat per
junta de portaveus, ni hi ha cap acord al respecte. Respecte a totes les altres millores
tots saben que nosaltres vetllem per a que l’escola pública tingui les millors millores
pedagògiques o no pedagògiques, la guarderia estem encantats que es porti a terme, i
que l’escola de música es mantingui amb la qualitat que té fins ara. Demanem que es
retirin aquests 12 mil euros i que més endavant quan es parli d’aquesta escola de
música es decideixi què es fa.
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Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que vostès han estat parlant, crec que és
important i que agilitza que vostès vagin parlant i que calia un cert aclariment, ara
farien una esmena per treure aquests 12 mil euros dels instruments musicals i que
forma part de la concessió que s’ha d’aprovar en el pròxim punt, també decauria, n’és
conscient de tot això?
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTES i manifesta que és conscient que no
s’ha passat per Junta de Portaveus i que aquests 12.000 euros s’han de treure del
pressupost, i quan s’arribi a l’altre punt ja valorarem i tindran resposta.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que cal aclarir que si cauen aquests 12 mil
euros caurà el punt de la concessió de l’escola de música.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que respecte a la
intervenció del senyor Delgado, i pel que fa el tema del transport que puja 636 mil
euros en total, i crec que és interessant recordar que en el Pacte Econòmic anterior
estava establert que l’Ajuntament de Sant Cugat pagava el 90% del transport públic de
Valldoreix, i Valldoreix pagava el 10% del transport públic de Sant Cugat, perquè era la
proporció d’habitants que hi havia, de manera que tots paguéssin tot en la proporció
que ens tocaba. En aquests moments el pacte actual no està establert d’una manera
tant concreta, però si que indica que part dels diners que ens transfereix Sant Cugat
són del transport. L’estimació per l’any 2008, seguint els mateixos percentatges, és que
ens donin 106 mil euros d’aquests 636 mil euros, quan inicialment hauria de ser el 90%
d’aquesta xifra. Per tant estaria bé que en algun moment es fessin gestions per millorar
el Pacte Econòmic, a veure si realment tornem a rebre aquesta proporció del 90%, ja
que nosaltres continuem pagant el 10% del cost del transport públic de l’Ajuntament de
Sant Cugat.
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i manifesta al senyor Gaya
que l’únic que ha fet és aclarir perquè era una quantitat realment important, 178.000
euros, són importants. Aclarir al públic d’on surt i d’on bé, no per que sigui tant o
menys important que un altre servei, evidentment que té molta importància el transport
públic de Valldoreix. Demanaria al senyor Gaya que per poder aprovar aquesta partida,
demanaria que del romanent de tresoreria, capítol 8, que actualment consta per
709.832,77, la canviem per 674.117,30 perquè fessin quadrar les comptes. Abans de
votar el correcte és treure els 12 mil, afegir els 23 mil que hem parlat abans, i a partir
d’aqui quadrarien les comptes amb el romanent de tresoreria i estariem parlant de
674.117,30.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN, i manifesta que com ja sabem el
tema de les votacions com anirà, nosaltres no assumim aquestes dues esmenes seves, i
en tot cas com que després sortirà la proposta de l’equip de govern amb les seves dues
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esmenes introduïdes –una per escrit i l’altres la d’ara-, evidentment el quadrament dels
números s’haurà de fer amb l’aprofitament del romanent de tresoreria. Gràcies que no
se’ls acut treure cap subvenció!
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que en el punt de les
subvencions dels convenis d’esports –parlo en nom de la vocal senyora Àngela Bleda,
que no té veu-, que va estar treballant molt amb les entitats esportives i moltes de les
subvencions que ara hem aprovat, ella ja ho havia parlat amb aquestes associacions.
Pensem que és necessari augmentar la partida de les subvencions esportives donat que
les associacions esportives sense ànim de lucre, necessiten de patrocinadors que els
aportin els ajuts necessaris per dur a terme les seves activitats. La situació de crisis
actual dificulta inclús impedeix que els clubs trobin patrocinadors. En aquest any s’han
incorporat noves associacions esportives sense ànim de lucre que poden optar a rebre
subvencions per part de l’EMD, com són el Club Natació Valldoreix i el Club d’Arquers de
Valldoreix. Això pel que fa al tema de subvencions i convenis d’esports. Estem d’acord
amb la partida de despeses per les ventades i la neteja de solars i ordre d’execució,
evidentment és un problema que vàrem patir i que ningú preveia i estem d’acord en
que s’ha de fer, i el nostre grup no se’l va tenir en compte quan va succeïr les ventades,
se’ns va obviar totalment i el govern de l’EMD ens va ignorar i en cap moment ens va
comunicar quines accions prenien ni aportar les ajudes perquè erem tant afectats com
ells. Els demanem, aprofitant el problema de les ventades, que es netegi el bosc, tots
els arbres que estan caiguts pot crear una gran bomba si hi ha un incendi. Els
demanem que intercedeixin amb les administracions corresponents per a que dotin dels
mitjans necessaris per netejar el bosc.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que el que li agraïrà és que quan hi hagin altres
temes els tracti en l’apartat de precs i preguntes, i ja que hem encetat aquest tema el
contestarem.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que no pot admetre
sentir que, en primer lloc i encara que no havia pres possessió del càrrec, va seguir el
tema de les ventades des del primer dia i de forma activa, no puc admetre que digui
que el govern els va ignorar. El govern estava fent el que havia de fer que era governar
i a més a més sense comptar amb gaires ajudes des de Sant Cugat i li puc posar un
exemple. Des que he pres possessió del càrrec i justament enllaço amb la gran
preocupació que el senyor Puig ha exposat, que li asseguro que és la nostra i
particularment la meva, és el greu perill d’incendis que tenim a Valldoreix i la propera
situació d’emergència que se’ns podria plantejar és aquesta. Jo encara espero resposta
de Sant Cugat per muntar un protocol, o si més no per assaventar-me del protocol
existent, perquè les competències a nivell d’intervenció en cas de catàstrofe les té Sant
Cugat perquè hi hagi aquesta coordinació. No dubti que des d’aqui, justament perquè
no abandonem l’acció de govern, perquè ens considerem un ens i amb una certa
independència, estem fent tots els possibles, i ja li avanço que hem demanat –com
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vostè sap també perquè ho hem explicat en una Junta de Portaveus ampliada-, tots els
ajuts necessaris i que farem el possible per solucionar aquest tema de tota la massa
arbòrea en tots els voltants i límits de Valldoreix el més aviat possible.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que no es torni a parlar d’un tema que no
vé relacionat amb el punt de l’ordre del dia.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que molt ràpidament vol
indicar que aquest és un aclariment, però que ell s’ha referit a què el fet que se’ns va
obviar –i això és veritat perquè van fer reunions amb veïns, amb la gent afectada- i
nosaltres vàrem passar per davant i no ens van dir absolutament res. En tot cas,
nosaltres ja hem dit que estem a favor de tota aquesta partida pressupostària, però no
treu que en el seu moment i just a les 10 del matí, varem suggerir que ens poséssim en
contacte amb Sant Cugat i vostès van dir que no.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que no és cert això que diu. Vostè va dir que
agafava un camió i que anava a la Colònia Montserrat, però ara no en parlarem.
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i manifesta que per la seva
ignorància desconeix si el que es vota és el que es presenta al ple, i si hem presentat
modificacions s’ha de votar tal com ha quedat.
Interromp la PRESIDENTA i manifesta que ja ho ha explicat la Secretària de la
Corporació. Passarem a votació la proposta del govern i després passarem a votació el
pressupost amb les seves esmenes.
VOTACIÓ DE LA PROPOSTA PRESENTADA PEL GOVERN.- 4 vots a favor dels
membres del grup CPCV. 5 Vots en contra dels membres del grup CiU. Aquesta
proposta no queda aprovada.
EXPLICACIÓ DE VOT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que la diferència
entre aquesta proposta respecte de la que proposa el grup de CiU-Actuem, és la
mateixa proposta però redueixen els 12.000 euros per comprar instruments musicals
que és una condició per fer la concessió que després passarem a votació, que la llei ens
obliga a fer-la perquè el contracte està exhaurit, i deixar la partida de l’Informatiu la
deixan a 0. Aquesta és la diferència entenc, entre una i l’altre.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que la partida de
l’Informatiu no la volen deixar a 0 sinó amb 1 euro, perquè si en algun moment passem
de la propaganda a la informació i nosaltres podem estar en el consell de redacció,
nosaltres estarem encantats que els ciutadans de Valldoreix tornin a rebre l’Informatiu.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que tècnicament la donem de baixa.
18

Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que tècnicament la deixem
amb 1 euro i això no és donar-la de baixa.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que tècnicament la deixen sense dotació, per tant
no es pot fer acció.
A continuació se sotmet a votació la següent proposta amb les dues esmenes
presentades pel grup de CiU-Actuem, que segueix:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM 3/09
PRESSUPOST PRORROGAT 2008 EMD DE VALLDOREIX
PRESSUPOST DE DESPESES
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CAP 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS
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Concessió transport
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0
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TOTAL SUPLEMENT CRÈDITS
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9
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0
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2
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1
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7

PRESSUPOST D’INGRESSOS

PARTIDA

DESCRIPCIÓ CONCEPTE

CONSIGNACIÓ
INICIAL

BAIXA

PER BAIXA DE CRÈDITS:
463.226.02

Informatius

27.500,00

23.715,47
23.715,47

CA.P 7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

755.00

Subvenció teulada F.Clua

0,00

16.193,60

755.01

Subvenció llar d'infants

0,00

510.000,00

760.00

Subvenció crèdit DIBA amortització

0,00

50.000,00

0,00

576.193,60

AMP CAP. 7
CAPITOL
8

ROMANENT DE TRESORERIA

870.02

Romanent parcial de tresoreria

0,00

674.117,30

AMP CAP. 8

674.117,30

CAPITOL
9

PASSIUS FINANCERS

911.00

Ajut Caixa crèdit llar d'infants

0,00

150.000,00

911.01

Ajut Caixa crèdit ventades

0,00

150.000,00

913.00

Préstec DIBA/PCL llar d'infants

0,00

365.000,00

AMP CAP. 9

665.000,00
TOTAL FINANÇAMENT

1.939.026,37

VOTACIÓ DE LA PROPOSTA PRESENTADA PER CIU-ACTUEM.- 5 vots a favor
dels membres del grup CiU. 4 vots en contra dels membres del grup CPCV.
Per tant, s’aprova la modificació pressupostària 3/2009 amb la redacció presentada pel
grup de CiU-Actuem.
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4. NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DE LA CORPORACIÓ ALS ÒRGANS
COLLEGIATS.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que vist el que disposa l'article 58.c) del Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals.
Vist que s’ha nomenat Vocal de l’Àrea de Medi Ambient al senyor Pau Alonso González.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- Nomenar al Vocal Pau Alonso Gonzalez com a representant a l’Organ
Especial per a la Gestió de la Xarxa d’Espais d’Interès Natural de l’Ajuntament de Sant
Cugat del Vallès.
VOTACIÓ.- Queda aprovat per unanimitat dels membres del Consistori.

5. CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DELS PLECS DE CONDICIONS QUE
REGIRAN EL CONCURS PER LA GESTIÓ DE L’ESCOLA DE MÚSICA I DANSA DE
VALLDOREIX.
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i exposa que atesa la
necessitat de procedir a la contractació de la gestió del servei de l’Escola de música i
dansa de Valldoreix.
Atès l’informe de Secretaria-intervenció.
De conformitat amb el que disposa l’apartat 7 de la Disposició Addicional Segona de la
Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, correspn a l’òrgan de
contractació l’aprovació de l’expedient i l’obertura del procediment d’adjudicació en els
termes previstos a l’article 94 de la citada Llei.
L’òrgan competent d’acord amb els apartats 1 i 2 de la Disp.ad.2a de la Llei 30/2007,
de 30 d’octubre, de contractes del sector públic en relació amb ll’article 274.1b) del
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, és el ple de la Corporació.
De conformtiat amb allò disposat als articles 123.1 i 126.1 del RD 2568/1986, DE 28 DE
NOVEMBRE, Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic dles Ens Locals,
Es proposa a la Junta de Veïns adoptar el següent ACORD:
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PRIMER.- APROVAR l’expedient de contractació pel procediment obert i tramitació
ordinària del contracte de gestió dels servei d’Escola de Música i Dansa de Valldoreix,
mitjançant concessió.
SEGON.- APROVAR els plecs de condicions administratives particulars que regirà la
concessió.
TERCER.- CONVOCAR el procediment d’adjudicació del citat contracte.
QUART.- PUBLICAR l’anunci de convocatòria de la licitació del contracte i sotmetre a
informació pública, pel termini de quinze dies mitjançant edicte publicat en el BOP, el
DOGC i en el tauler d’edictes de l’EMD, els plecs de condicions als efectes de possibles
reclamacions, de conformitat amb l’article 143 LCSP.
Atès el que disposa l’article 277 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, s’anunciarà simultàniament el concurs a què fa referència, si bé la licitació
s’ajornarà quan resulti necessari en el supòsit que es presentin allegacions al plec de
condicions.
Disposar que els esmentats plecs s’entendran definitivament aprovats, en cas que no es
presenti cap reclamació durant el termini d’informació pública.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i
manifesta que la concessió amb l’empresa Quartetzazz ja s’ha acabat, hi ha hagut dues
pròrrogues d’un any, i en aquest moment no poden continuar i per això cal convocar un
nou concurs per l’adjudicació de la concessió del centre. També coincideix amb la
tramitació que s’està fent a la Generalitat per ser reconeguts com a escola de música i
dansa, que té l’avantatge de tenir més ajuts econòmics. Estem actualment en la última
fase i tenim moltes possibilitats que sigui aprovat per ser escola de música i dansa. A
l’hora de plantejar el projecte de l’escola s’ha tingut en compte les necessitats actuals i
les futures de la població de Valldoreix. S’ha vetllat perquè les matèries que s’estan
impartint actualment –que és una de les preocupacions de l’AMPA-, tinguin la seva
continuïtat en la propera concessió. Ens hem preocupat a que el resultat s’adequï als
paràmetres que recomana la Diputació i l’Associació Catalana de les Escoles de Música
que són punteres en l’ensenyament musical. Com a resultat remarcable de tot aquest
projecte és l’ampliació de l’escola de música i dansa. És escola de música i dansa, que
és un altra visió de l’ensenyament musical, les últimes tendències pedagògiques
tendeixen a que els ensenyaments artístics siguin bastant complementats. La dansa i la
música es presenten conjuntes a les escoles, igual que la dansa també té
complementarietat amb el teatre. Es tracta de fer sensibilització artística amb les
persones, cadascú amb la vessant més concreta, i no fer estudis professionalitzadors
per conduir després al conservatori. Es tracta que es pugui gaudir de la música.
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TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula SUSANA HERRADA I CORTES i manifesta
que quan ens van proposar canviar l’escola de música per escola de música i dansa,
això va ser una proposta de la última junta de portaveus i va ser el 23 de març, quan el
ple havia de celebrar-se el 26 de març, després la Presidenta va traslladar el ple fins a
data d’avui, però nosaltres teniem dues setmanes per valorar un projecte prou
important per Valldoreix, un projecte que no em van deixar treure de l’EMD suposo que
per desconfiança, perquè no trobo cap altre motiu, i no és cap expedient confidencial
tal com van intentar explicar. Es tracta d’un projecte d’una escola de música i dansa del
que no teniem notícia, que la senyora Veciana va encarregar a la Directora de l’Escola
de Música i Dansa de Papiol, senyora Montse Faura, perquè malgrat tenir una tècnica
d’educació a l’EMD no va poder fer, i es va haver de demanar fora. Quan es va
demanar, nosaltres estàvem en el govern i ja vàrem dir que no estàvem d’acord en què
es contractés fora de la casa, però igualment ho van fer, però no sabíem que era una
escola de música i dansa. Era un projecte per fer escola de música perquè sembla ser
l’escola de Valldoreix no tenia un programa educatiu, o no el trobaven, i per això es
demanava el projecte. Després de valorar el projecte tracta l’ensenyament de la
música de manera més transversal, no com ho tenim ara, és una altra manera
d’entendre la música i això no pot anar en perjudici de la qualitat que hem assolit fins
ara, i de la que els usuaris estan molt contents. Senyora Veciana, comentar-li que ha
anomenat que ha parlat amb l’AMPA, suposo que de l’escola de música, i li aclariré que
actualment no té AMPA perquè la persona que la portava fins fa dos anys ho va deixar i
no hi ha ningú que ho hagi pogut agafar ni la presidència ni res. Quan a dança en
aquest projecte nou es parla de diferents modalitats, com el jazz, hip hop, flamenc,
clàssic, realment moltes coses; l’únic problema és que no tenim infraestructura, perquè
no comptem per sales per tenir els books d’assaig que parla el projecte, ni sales per
poder fer totes aquestes activitats, amb un horari de 5 a 9, i l’únic que comptem és
amb el gimnàs del CEIP Jaume Ferran i Clua, que només es pot fer servir a partir de les
6.30 hores de la tarda, amb el que pensem que no es puguin fer. A més aquests
estudis de dansa tampoc podien ser reglats per després presentar-se a les proves
d’accés a estudis superiors. El nostre grup per tot això, votarà en contra de tot aquest
projecte, perquè pensem que l’escola de música s’ha de mantenir tal com estar ara per
quatre motius principals: primer és no abandonar el projecte actual de música reglada
amb la qualitat aconseguida que difícilment ho pot fer la inciativa privada perquè tots
sabem que l’escola de música quan és a nivell individualitzat no és rentable i és
l’administració pública que ha d’oferir això als seus habitants. Després, per respecte als
usuaris i al centre, 195 usuaris, 12 professors, que m’he donat compte durant aquests
15 dies de la feina que han estat fent, han presentat una carta entrada per registre i
avalada amb 90 firmes de pares que en 4 dies s’han mobilitzat. També, per la
infraestructura que és totalment deficient per portar a terme aquest projecte, i està
molt bé mirar-ho i estudiar-ho per més endavant quan tinguem la plaça de la centralitat
amb un nou edifici i noves installacions polivalents que es podria utilitzar com escola
de dansa. I l’últim, és pel poc temps i la rapidesa en què s’ha presentat això, a finals de
març per aprovar-ho a principis d’abril, les inscripcions a totes les escoles de música són
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al maig, aquest concurs no l’hem pogut valorar perquè no ens hem sentat per valorar
una cosa o l’altre, i en el plec de clàusules tampoc estem d’acord en algun punt. Crec
que així no es fan les coses, que s’hauria d’haver fet amb més temps, el mes de
novembre, per fer-ho amb temps i tenir les inscripcions. Si ara no continuem amb
aquesta escola de música que tenim, els usuaris no poden tenir el mateix servei de
qualitat com fins ara, aquesta gent es trobaran que si vol anar a una altra escola de
música no tindrà inscripcions perquè estaran fora de data. Principalment, la pressa, les
maneres, i com sabrà –senyora Presidenta- hi ha propostes, i actuacions que es poden
fer per continuar amb l’actual concessió de l’escola de música i també proposar que si
es vol obrir per fer dansa, que s’ofereixi com a taller des del Casal de Cultura i que es
faci a partir de les 18.30 hores per comprobar si realment hi ha demanda per poder-ho
fer en aquest horari. I, a partir d’aqui fer una valoració de la demanda i fer-ne ús per
fer el concurs.
Contesta la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta que el projecte d’escola
de música i dansa, evidentment i tot i que tenim una tècnica en educació, s’ha de dir
que no és experta en música ni en ensenyament musical. Considero correctíssima la
meva actuació en contractar una persona puntera en ensenyament musical com és la
senyora Montserrat Faura, presidenta de l’Associació Catalana de les Escoles de Música
perquè faci un projecte modern i actualitzat del que ha de ser el nostre centre musical
que té moltes mancances. Els recordo que vaig convocar una reunió amb la senyora
Montserrat Faura, a la que només va assistir el senyor Joan Gaya encara que es va
convocar a tothom. Era a principis de gener i es va explicar quin era el projecte que
s’estava treballant i com quedaria la qüestió de l’escola. Realment no he parlat amb
l’AMPA, ha estat un lapsus, em referia als pares perquè havien entrat una instància i,
normalment quan parlem de pares ens referim a l’AMPA. Ha estat un lapsus, disculpi.
Els pares manifestaven entre altres coses que es tingués en compte per la nova
concessió els paràmetres bé, doncs... sabem tots com es fa la concessió en un concurs,
i realment la opinió personal i els nostres desitjos no és el que compta. El que compta
són una sèrie de barems que puntuen, sumen i el que guanya és al qui se li adjudica.
Això és el que explicarem a la persona que ha presentat aquesta instància, amb
aquestes signatures. Ara, si que val dir-los que dins del plec de clàusules hi ha un punt
que diu que s’ha de continuar amb l’ensenyament que es vé donant fins ara per a què
els alumnes puguin tenir una continuïtat en els seus estudis. També, la puntuació, dóna
punts a la subrogació del contracte del professorat per la nova empresa per tal de que
la línea pugui continuar amb les màximes garanties. Pel que fa al CEIP Jaume Ferran i
Clua, la utilització del gimnàs per a l’escola de dansa –i em sap molt de greu que no
vegin vostès quina és la bondat d’aquest projecte-, tant l’AMPA com la Direcció hi van
estar d’acord, van posar una sèrie de punts en què vàrem estar d’acord en tenir-los en
compte, i a més a més van considerar que l’adequació del gimnàs per l’escola de dansa,
també els era de benefici per a les seves activitats de gimnasia rítmica. A banda d’això,
el gimnàs i l’edifici del Ferran i Clua és propietat de l’EMD, i allà fora de l’horari escolar
pot fer i pot disposar quan vulgui amb els termes que vulgui. M’està dient que
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l’ensenyament musical de forma privada no és rentable i és difícil portar-lo a terme i
estem plenament d’acord, per això d’aquí venia aquesta partida de 12.000€ per poder
ajudar a la nova concessió. Considero que en aquest punt s’estan contradint perquè
treuen una ajuda de l’administració, quan estan dient que és necessària que sigui
l’administració qui se’n faci càrrec.
Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTES i manifesta que no s’està contradint
perquè no pretenc que entri cap altre concessionari a l’escola de música sinó que es
mantingui tal com està. Respecte al CEIP Jaume Ferran Clua, si fa falta i és convenient
posar barres o renovar el gimnàs per a la seva gimnàstica rítmica, ho tindrem en
compte i també es pot solucionar amb millores pedagògiques o amb més millores. Però
actualment amb la infraestructura i tal com estem, no crec que en aquest moment es
pugui fer un canvi d’escola de música a escola de música i dansa.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que l’administració té unes obligacions
d’acord amb la Llei de contractes, la pròpia EMD diu que hi ha la necessitat de procedir
a la contractació i aquesta concessió per un motiu o per un altre s’ha anat endarrerint, i
cal la seva renovació agradi o no, perquè va ser un contracte que provenia del Casal de
Cultura i tot contracte ha de tenir concurrència. Si que és veritat que en els plecs de
clàusules es garanteix el manteniment del professorat i es pot presentar també l’actual
concessionari. Com a govern veurem què fem o deixem de fer.
VOTACIÓ.- Aquesta proposta no s’aprova i per tant decau per 4 vots a favor dels
membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres del grup CiU-Actuem.
6. APROVACIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que s’ha presentat el projecte bàsic de l’Escola
Bressol, redactat per l’arquitecta Mariona Genís, amb un pressupost de 1.194.997,73€
(IVA INCLÒS), de conformitat amb l’art.15 del ROAS.
Atès que el projecte d’obres presentat conté els documents mínims, la memòria, el
pressupost, el plec de prescripcions tècniques particulars i els plànols de conjunt i de
detall, de conformitat amb el contingut mínim del projecte assenyalat a l’art.24 del
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres i serveis dels
ens locals.
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics núm 57/09 de data 16 de març de 2009, de
conformitat amb l’article 36 del ROAS.
Atès que el Pla Especial de l’entorn del CEIP Ferran Clua s’ha aprovat definitivament per
part de la Comissió d’Urbanisme de Barcelona, en data 2 d’abril de 2009.
Atès que de conformitat amb l’article 38 del ROAS i l’article 53.1 p) del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
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de Catalunya, l’aprovació dels projectes d’obres, en cas de superar el deu per cent de
recursos ordinaris, correspon al Ple de la corporació, RESOLC:
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte bàsic de l’Escola Bressol redactat per
l’arquitecta Mariona Genís, amb un pressupost de 1.194.997,73€ (IVA INCLÒS).
SEGON.- SOTMETRE la precedent resolució a informació pública, pel termini de trenta
dies, al BOP i al DOGC de conformitat amb l’article 37 del ROAS.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que la Comissió
d’Urbanisme de la Generalitat ha aprovat el Pla especial i ara ens permet passar a
l’aprovació del projecte i la seva exposició pública. És un projecte interessant i ens
permet fer una bona ampliació de places, situat a la zona escolar i és una inversió més
que dota aquesta EMD de Valldoreix i pel poble de Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i
manifesta que nosaltres sempre hem recolzat aquesta iniciativa perquè entenem que,
quan nosaltres vàrem entrar al govern, ja havia tirat endavant aquesta iniciativa,
certament no ens agrada el lloc perquè avui en dia amb el planejament vigent i tot el
que significa doncs dotar l’escola d’una mobilitat i d’un accés el màxim d’òptim possible,
doncs no era el millor lloc, hi havia altres opcions, però nosaltres no estàvem al govern i
el meu grup en el mandat anterior ja es va posicionar en aquest sentit, però una
vegada ja engegat i amb una subvenció del Departament d’Educació de la Generalitat,
és important aconseguir i que dóna uns terminis als municipis molt contundents i ja els
han ampliat, doncs per aquesta raó de responsabilitat donem suport a aquest projecte
d’implantació de l’escola bressol per bé que no està del tot aprovat per l’Ajuntament de
Sant Cugat.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que està aprovat per la Comissió d’Urbanisme de
la Generalitat de Catalunya. En tot cas li dona la raó a la senyora Àngels Solé perquè no
era el lloc més adequat però era el lloc que vàrem aconseguir a través d’un PEMU i
vostè i jo ja sabem quin hagués estat el lloc més adequat per posar aquesta escola
bressol, que és on actualment està l’Església protestant de Valldoreix. Si, si senyors,
perquè ......
En aquest punt hi ha diferents intervencions del públici la Presidenta les contesta:
senyora Pellicer, vostè és regidora de l’Ajuntament de Sant Cugat, i sap que el senyor
Recoder no deixa intervenir en el tràmit del ple i li agraeixo que ..... li recomano, senyor
Cardoner que si segueix amb aquesta actitud demanaré que abandoni el ple, i senyor
Monells li dic el mateix! Els prego que surtin del ple si segueixen intervenint. Senyor
Monells, l’administració d’aquell moment hagués estat activa, aquell terreny seria de
l’administració, només calia adquirir-lo! Des que hi ha aquest govern hem adquirit ....
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La Presidenta interromp la sessió plenària per alderulls amb el públic assistent i els
demana que si han de seguir amb aquesta actitud abandonint la sala.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i sollicita a la Presidenta continuar amb
la sessió plenària.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta als assistents que si no tenen intenció de
comportar-se, si us plau, abandonin la sala de plens. Continuen els alderulls del públic
assistent i la Presidenta ordena que abandonin la sala de plens.
La PRESIDENTA explica que en aquest moment no poden intervenir i que en el apartat
de precs i preguntes ho podran fer.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que no tenia intenció de
parlar del PEMU perquè és un altre tema i potser no calia, però no estic d’acord amb què
el públic interrompi la sessió, i això no pot passar, però també és cert que vostè senyora
Turu, fa afirmacions que fereix la sensibilitat d’algunes persones i no les pot dir de forma
afirmativa com si fos la única opció possible. Vostè diu que el lloc que havia d’anar
l’escola bressol és el solar de l’església protestant. El planejament de Valldoreix es podria
treballar de moltes maneres i hi havia altres opcions per ubicar l’escola bressol. Jo ara
segurament doncs no és el moment d’entrar a valorar si la brigada té el local en el millor
lloc, hi ha altres opcions, i fins i tot el solar en el que està ubicada l’escola bressol una
part és del senyor Cortés, hi ha un problema jurídic que no s’ha resolt encara, i que jo no
he volgut treure aquí, perquè entenia que aquest punt és per dir perfecte, tots estem
d’acord, tirem endavant malgrat tot el que hi ha al darrere. No està bé que vostè esmenti
el tema de l’església protestant, quan tots sabem que en aquest poble hi ha sensibilitats
religioses de tot tipus, perquè no cal, no cal dir-ho, a més hi ha altres opcions per ubicar
l’escola bressol que no passaven per aquí. El planejament com vostè sap, té possibilitats,
i és qüestió de treballar-les i buscar estratègia. Lamento que hagi fet aquest comentari
perquè no comparteixo que el solar de l’església sigui l’únic lloc en què es podia ubicar i
en tot cas n’hi havia d’altres i tenim problemes, hi ha un contenciós important, perquè hi
ha un senyor que reivindica la propietat de part d’aquest solar. I això no es va tenir en
compte a l’hora de fer el projecte, per tant, no tenia intenció de treure tot això abans,
però hi ha coses que no cal dir-les per no ferir sensibilitats diverses i de tot tipus perquè
segur que a l’hora de triar aquest lloc també hi va haver tècnics que van fer l’esforç de
pensar que aquella era la millor opció. Hi va haver decisions polítiques i decisions
tècniques i hem de tirar endavant aquesta proposta. Senyora Turu si us plau, ho parlem,
parlem de planejament amb profunditat i li expliquem a la gent quines possibilitats tenia
en aquell moment el PEMU i veurem que a banda del solar de l’església protestant hi
havia altres opcions. Volia que constés en acta aquest aclariment.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que de principi hi ha uns llocs millors que
d’altres i evidentment l’únic lloc que vàrem veure possible va ser aquest i pensem que és
30

important construir l’escola bressol per ampliar les places, la preocupació va ser
immediata quan vàrem entrar en el govern i el primer que vàrem fer va ser ampliar les
places perquè hi havia una demanda latent i l’escola bressol era difícil pensar en un altre
terreny. L’altre cosa és que l’obligació dels governs és planificar i és adquirir i incrementar
patrimoni i fer acció. En qualsevol cas estem molt satisfets de la construcció de l’escola
bressol.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
7. MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS AL PLE
a)

PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP DE CIU-ACTUEM PER ADEQUAR LES
RETRIBUCIONS DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’EMD DE VALLDOREIX ALS
CRITERIS DE L’ACM I LA FMC. A MÉS D’ATENDRE LES RECOMANACIONS DE
LA ACM PER DESESTIMAR LES PUJADES DE L’IPC DURANT L’EXERCICI 2009 I
SEGÜENT COM A CONSEQUÈNCIA DE LA CRISI ECONÒMICA.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i exposa que a l’inici de la legislatura ja
vàrem exposar la nostra discrepància referent al sou que la Presidenta de l’EMD es va
assignar, tenint en compte la trajectòria dels anteriors Presidents de l’EMD.
Atès que tant la FMC com l’ACM a l’any 2007 fan una recomanació de retribucions que
els membres de les Corporacions Locals hauran de percebre per a l’exercici dels seus
càrrecs. Recomanació que per un municipi amb una població entre 5001 i 10.000
habitants està establert entre 34.209,60 i 47.030,58 euros respectivament.
Atès que Valldoreix té aproximadament uns 7.500 habitants, i podem incloure’l dins de
la citada recomanació, tot i que com a EMD, té menys competències que un
ajuntament.
Atès que el Pacte s’ha trencat i no té sentit mantenir un sou que no el té cap
ajuntament semblant a la nostra EMD. Supera per 3 el sou que estaven cobrant els
anteriors presidents i duplica la recomanació que fan les dues associacions de
municipis, ja que per una part, els anteriors Presidents tenien un sou, que incrementat
amb els corresponents IPC des de l’any 1999 fins al dia d’avui, estaria al voltant dels
22.500,- euros; fem una proporció en funció de les recomanacions exposades, el sou de
la nostra Presidenta, incrementat amb l’IPC català, s’hauria de situar en torn als
36.801,- euros.
Atès que la portaveu i els vocals del grup CiU-Actuem han demanat rebaixar-se el sou,
fixat en el seu dia en relació al sou de la presidenta, adequant-lo a la nova proposta de
sou per a la Presidenta i seguint la recomanació de les dues associacions municipalistes.
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De conformitat amb el que s’ha exposat, proposem a la Junta de Veïns la següent
PROPOSTA D’ACORD:
Primer,- Fixar un sou per la Presidenta de l’EMD, amb dedicació exclusiva, d’acord amb
el màxim recomanat per la FMC de 47.000,- euros anuals.
Segon,- Fixar un sou per la portaveu del grup CiU-Actuem, de 15.000,- euros anuals, a
dedicació parcial com tenia fins ara.
Tercer,- Fixar un sou pels Vocals de CiU-Actuem, de 12.000,- euros anuals, a dedicació
parcial com tenien fins ara.
Quart,- Ajustar les retribucions dels Vocals, amb adscripcions expresses d’àrees de
Govern, a les recomanacions de les citades associacions. Fixar un sou de 15.000,- euros
anuals per dedicació parcial en las mateixes condicions que venien fent fins ara.
Cinquè,- Als Vocals amb adscripcions expresses d’àrees, amb retribucions per
compensació econòmica per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans collegiats.
Fixar una retribucions màxima de 15.000,- euros anuals,
Sisè.- No aplicar l’IPC a les retribucions ni als sous dels càrrecs electes per l’any 2009.
Setè,- Instar a la Presidenta de l’EMD que dugui a terme les resolucions necessàries
perquè es complexin tots els punts acordats en aquesta proposta d’acord.
Vuitè.- Traslladar la present proposta d’acord a les associacions i entitats veïnals de
Valldoreix.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta
que la proposta d’acord que presentem és per adequar les retribucions de la Junta de
Veïns de l’EMD de Valldoreix als criteris de l’ACM i FMC, que són dues entitats
municipalistes que vetllen perquè l’acció política en els municipis tingui una certa
coherència i es mogui dins d’uns paràmetres de consens. Aquesta moció vetlla perquè
les retribucions dels càrrecs electes de la Junta de Veïns segueixin els paràmetres que
aquestes entitats recomanen. Ja ho han llegit a la premsa, però el grup de CiU fa sis
anys, quan la presidenta actual va assolir el càrrec, ja es va manifestar en contra de
que la retribució d’aquest càrrec electe estigués molt per sobre dels paràmetres que
recomana les entitats municipalistes. Quan ens dediquem a la política, sabem que això
per bé i per mal, té coses maques i coses que no agraden tant, la política segons com
es miri no és una feina ben pagada. Quan la presidenta es va doblar el sou que tenia
l’anterior president, ja vàrem manifestar el nostre desacord profund i no vàrem poder
fer res perquè la presidenta tenia la majoria. Més tard es va fer el pacte de govern i el
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tema de les seves retribucions es va posar com una condició. Es va prioritzar l’estabilitat
de govern que no un sou perquè pensem que el pacte és necessari, ho hem dit sempre
i ho continuem dient. Hi va haver una negociació de totes les retribucions en base al
sou de la presidenta –tal com indiquen les entitats municipalistes-, i marca els sous dels
vocals tant del govern com a l’oposició. Quan es va dotar amb la negociació del pacte el
sou del vicepresident, ja vàrem tenir la cura que aquella retribució estigués dins dels
paràmetres que les entitats municipalistes recomanen. Explico tot això per a què
puguem arribar als acords de la nostra moció, que a més a més també demanen que
en temps de crisis fem un esforç tots plegats –els càrrecs electes-, per congelar-nos el
sou, a banda d’adequar-los als paràmetres de l’ACM i la FMC també el que volem és
aprovar que es congelin els sous i que no s’incrementi l’IPC perquè en un context de
crisis com el que estem ara i amb la hipersensibilitat que hi ha per part de l’entorn i de
la ciutadania, entenem que aquesta és una obligació que tenim. Ara fa un any i mig,
quan es va fer el pacte, hi havia una altra formació política que és Actuem i que també
es va posicionar en el mateix sentit que ens havíem posicionat CiU fa sis anys. Que
quedi clar que hi va haver un grup però que després hi va haver un altre que també es
va posicionar en aquest sentit en contra d’allunyar-se d’aquests paràmetres. Ara el
pacte s’ha trencat, que no tenim cap necessitat de complir una condició que se’ns va
posar i que ens incomodava profundament, crec que és bo ser capaços de rectificar
quan les coses no estan bé i per tant demanem que tots els càrrecs electes d’aquesta
Junta de Veïns, fem un esforç i ens reduïm el sou. No només la Presidenta com algú ha
dit, sinó que es redueix el sou a tothom perquè tot va en relació a percentatges. La
nostra proposta és fixar un sou per la Presidenta de l’EMD, amb dedicació exclusiva,
d’acord amb el màxim recomanat per la FMC de 47.000.- euros anuals, la forquilla que
dóna a les entitats està entre 35 mil euros i 47 mil euros. Això és una EMD i no un
ajuntament, no té ni totes les competències, però nosaltres hem volgut ser en aquest
sentit generosos i hem optat pel màxim que les entitats municipalistes recomanen. Si
vostès miren el que cobra l’alcalde de Polinyà, l’alcalde de Viladecavalls, l’alcalde de
Molins de Rei, l’alcaldessa de Matadepera que està amb dedicació parcial, si van
analitzant ajuntaments, no EMD, el que cobren els alcaldes amb habitants similars als
que té Valldoreix, veuran que tots estan en aquests paràmetres que són els que
recomanen entre 5 mil i 10 mil habitants. Per tant en el cas de la Presidenta de l’EMD
proposem que sigui de 47.000.- que és el màxim d’aquesta forquilla, per la portaveu del
grup CiU-Actuem, de 15.000.- euros anuals, a dedicació parcial com tenia fins ara i, un
sou pels Vocals de CiU-Actuem, de 12.000.- euros anuals, a dedicació parcial com
tenien fins ara. Ajustar les retribucions dels Vocals, amb adscripcions expresses d’àrees
de Govern, a les recomanacions de les citades associacions. Fixar un sou de 15.000,euros anuals per dedicació parcial en las mateixes condicions que venien fent fins ara.
Als Vocals amb adscripcions expresses d’àrees, amb retribucions per compensació
econòmica per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans collegiats. Fixar una
retribucions màxima de 15.000,- euros anuals, perquè hi ha que cobra un sou i altres
que cobra per assistència a juntes de portaveus, plens, etc. Sisè.- No aplicar l’IPC a les
retribucions ni als sous dels càrrecs electes per l’any 2009. Setè.- Instar a la Presidenta
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de l’EMD que dugui a terme les resolucions necessàries perquè es complexin tots els
punts acordats en aquesta proposta d’acord. Vuitè.- Traslladar la present proposta
d’acord a les associacions i entitats veïnals de Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i
manifesta que estem d’acord amb un dels punts que proposen i a més l’hem anat
practicant durant tot aquest temps i és la no pujada de l’IPC dels sous, el que són les
remuneracions i indemnitzacions actuals. M’agradaria dir i especialment en aquests
moments, amb un cert dolor per una altra banda, és que el pagament més important
que reben els polítics sens dubte és la satisfacció pel servei a la comunitat. Quant per
causes volgudes o no volgudes, intencionades o no, s’aconsegueix aquest nivell de
divisió de la comunitat, aleshores això comença a deixar de ser una satisfacció i per
tant aleshores esdevenen altre tipus de problemàtica a nivell personal que les persones
més sensibles poden arribar a copsar però cal tenir sensibilitat per adonar-se d’aquestes
coses. Evidentment la intenció d’aquesta moció és el buidatge del potencial de feina
que hi ha en l’equip de govern que hi ha estat des del 2003 i precisament perquè és
una EMD i no un ajuntament els càrrecs polítics tenen una feina de gestió molt superior
que la que tenen en un ajuntament perquè en els ajuntaments tenen un recolzament
de personal que no tenim a l’EMD i el dia a dia està portat pels propis polítics. Això és
un inconvenient que l’hem de compensar amb hores de dedicació. Cal dir que la
proposta que té hi ha una motivació interessant i que és seriosa que és la d’igualar els
sous als indicats per l’ACM i FMC, però no té en consideració aquesta diferència que és
una EMD, que juga a favor d’una major consideració dels sous. Cal anar a l’EMD per
veure la quantitat d’hores que s’hi fan, el nivell d’acció que hi va haver-hi en la
legislatura del 2003, es pot comparar amb altres legislatures anteriors, en les quals la
dedicació de l’alcalde era la mateixa que la d’un municipi petit. En aquest moment i
pregunti a qualsevol treballador de l’EMD i veuran com el ritme de feina i neguit de les
feines van creixent dia a dia notablement. Per tant el factor de ser una EMD va en
contra de nosaltres. Els bons resultats que hi ha hagut en la legislatura de 2003, que
haurien de satisfer el conjunt de la ciutadania, malgrat tot a vegades sembla que
algunes persones que no pensen igual que nosaltres, això els enerva, el principi
democràtic hauria de ser ara toca amb uns i després uns altres, i acceptar les coses
bones i criticar de manera positiva les coses que no semblen bones. I l’altre cosa és que
un dels aspectes que justifiquen en la seva proposta, diu concretament: “atès que el
Pacte s’ha trencat”. I atès que el pacte s’ha trencat hem de canviar els sous? Nosaltres
no entenem que aquesta sigui una raó. La història del pacte va ser curiosa,
evidentment nosaltres demanàvem la conservació del salari de l’alcaldia i per altra
banda vàrem acceptar la proposta dels salaris de l’oposició i ara venen els números. El
que cobrava menys de tots els càrrecs polítics era el vicepresident i traslladaré les xifres
com si tothom treballés 40 hores. El senyor Puig estava contractat a 40 hores i cobrava
45 mil euros l’any. El següent sou era el de la senyora Montse Turu que cobrava 62 mil
euros l’any, el següent era el de la resta de vocals que cobraven 64 mil euros l’any i el
darrer era el de la senyora Solé que cobrava 72 mil euros l’any. Per tant el sou de les
34

11 hores setmanals que estava contractada la senyora Solé s’ha de dividir per 11 i
multiplicar per 40, s’ha de comptar els FTE, “full time equivalent”. Les xifres canten,
encara que la senyora Solé en cobrés 20 mil per 10 hores.
Interromp la PRESIDENTA i sollicita al senyor Monells -present en el públic- que
abandoni la sala si ha de continuar parlant.
Continua el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que estava explicant el que és
un FTE, que els que estan en el tema de recursos humans, saben molt bé que, el que
treballa la meitat d’hores ha de cobrar la meitat d’una persona que treballa la jornada
complerta, aproximadament. Aquestes són les xifres i les diferències es podrien arribar
a discutir, en la precisió del concepte de FTE, al voltant d’un 10o 12%, però l’escalat no
variaria gaire. La senyora Turu cobrava 62 mil euros i tothom ho sap i ara se li proposa
una reducció de 47 mil euros que és una mica més del que cobrava el vicepresident, a
proposta pròpia en el seu moment. El vicepresident tots sabíem que aquesta proposta
de cobrar 45 mil euros era del grup de CiU i no de l’equip de govern actual, ara
compareu les responsabilitats d’un i altre, i ara proposen que la Presidenta en cobri 47
mil. Si més no, aquestes xifres han de donar una certa sorpresa, perquè la interpretació
tècnica admet un 12% de tolerància. En tot cas aquests són els criteris i jo demanaria
que la veritat no molesti i perquè molesti no la volguem transformar, perquè es pot
jugar amb els números, però pensar que una persona que treballa 10 hores cobra 20
mil euros portant una àrea de govern, i que ara resulta que una persona que en porta 4
o 5 àrees de govern i a més a més la responsabilitat central de l’EMD pel fet de ser
EMD i no ajuntament, l’alcalde president té molta més responsabilitat que la que té un
alcalde d’ajuntament, curiosament en el àmbit de les seves competències, les
responsabilitats són més nominals, ara s’estigui proposant amb arguments del perquè
s’ha trencat el pacte, es vulgui reduir en un sou el que tenia i havia proposat el grup de
CiU-Actuem per la vicepresidència. Nosaltres entenem aquesta raó del pacte, no hauria
d’afectar i indica evidentment l’interès polític que hi ha darrera d’això, no es tracta de
baixar el sou i racionalitzar-lo, sinó perjudicar a una persona i a una institució que està
presidida per aquesta persona i ha de tenir les seves compensacions. Nosaltres hi veiem
un punt d’arbitrarietat, perquè s’està donant unes raons que no donen peu a una causa
efecte i l’arbitrarietat la posem damunt la taula perquè és molt important que es
conegui la nostra opinió perquè creiem que les administracions no poden actuar de
manera arbitrària i creiem que no té sentit, està fent amb mala fe, sabent que es causa
un perjudici a la persona i a la institució i això pot tenir un nom, i intento ser molt curós
amb el llenguatge, que és prevaricació.
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i manifesta que els números
els ha posat el senyor Gaya i els números són els meus, i sembla que el sou de la
Presidenta és de 62.966,47 euros, si no recordo malament i potser estic equivocat però
està més a prop dels 63 mil euros que dels 62 mil. Gràcies.
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Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que crec que hi ha algunes
coses que cal contestar. Vostè està personalitzant les coses, és una manera d’enfocarho, i a més està confonent a la gent perquè vostè vol fer creure que una competència
plenària com és la proposta retributiva dels càrrecs electes d’una junta de veïns com és
en aquest cas, sigui una cosa que sigui un caprici de les persones que estem aquí en
funció de com van les coses en un moment determinat. No ho ha entès. No és que el
trencament del pacte sigui la raó per la qual volem que les retribucions siguin les que
demanen les entitats municipalistes. Nosaltres hem dit, que una vegada no estem dins
del govern, no tenim perquè continuar mantenint unes retribucions que se’ns van posar
com a condició i que no ens sentíem còmodes i no ens agradaven. I això vostès ho
saben des de fa sis anys quan la senyora Presidenta va accedir a aquesta càrrec el
primer mandat. Per tant, no tergiversi les coses senyor Gaya, si us plau, perquè jo no
he dit això que vostè diu. Vostè ara fa una apologia de la feina de la Presidenta que
tots valorem molt, perquè segur que treballadora ho és, tots ho sabem, com si la resta
d’alcaldes de Catalunya que estan en els paràmetres que aquestes entitats
municipalistes proposen, fossin o molt inútils o que no mereixen aquest tipus de
consideració. I potser la mereixen tant o més. Escolti no estem jutjant a la senyora
Turu en funció de si mereix guanyar més o menys, estem dient que hi ha uns
paràmetres que regeixen en l’àmbit polític les retribucions dels càrrecs electes, i que
ens agradi o no ens agradi, són els que es fan servir a tot arreu. I aquest és l’enfoc que
ens ha agradat des de fa 6 anys el meu grup i des de fa 2 Actuem. Si vostè ho vol
treure de lloc, confondre la gent manipulant les coses, doncs bé està en el seu dret,
però no és això el que jo dic. Vostè en aquesta mena d’apologia sobre les bondats i
meravelles del seu equip de govern i de la Presidenta, va dient que és clar, cal veure les
hores que fa, oh! Perquè abans no es feia res, el nostre grup abans no va fer res, i
aquesta escola bressol que amplien no la van fer vostès, aquest casal de cultura no el
van fer vostès, aquesta escola de música no la van fer vostès, aquest complex esportiu
no el van posar vostès, l’únic equipament esportiu que tenim, i tantes, tantes coses.
Home! Una mica de respecte, perdoni! Nosaltres no diem mai que som els únics que
hem fet coses, clar que la senyora Turu i vostès han fet coses, però una mica de
respecte. Aquí hi ha l’anterior president de l’EMD –que va estar poc temps- i altres que
han estat abans i han fet moltes coses, i per això estem on estem. Perquè aquí no hi ha
ningú millor ni pitjor, hi ha circumstàncies i projectes que en un moment determinat
mereixen la confiança o no del ciutadà. Per tant posem les coses en el seu lloc. No vagi
frivolitzant amb aquestes afirmacions. I si vostè ens acusa de prevaricació, que és molt
gros, faci la denúncia, vagi al contenciós, faci el que cregui que ha de fer, però és “el
colmo”! Que ens haguem de sentir que ens acusen de prevaricació, és que no dono
crèdit! Estem exercint una competència plenària, senyor Gaya! Acusar-nos de
prevaricació és realment greu. Facin vostès l’acusació formalment i a veure quin jutge
els donarà la raó! Reitero, nosaltres no proposem rebaixar-nos el sou a tots perquè es
trenca un pacte, sinó que amb el trencament del pacte no ens condiciona en fer les
propostes que nosaltres creiem millor per Valldoreix. I això està en relació a les
condicions que regeixen a tots els càrrecs electes d’aquest país, ens agradi o no.
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Tanmateix, algun dia els polítics puguin estar més ben pagats. I qui no vulgui cobrar
això que no es dediqui a la política, que es dediqui a una altra cosa. Gràcies.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que ara li toca parlar a ella perquè se n’ha
parlat molt d’ella. En qualsevol cas senyora Solé, vostè ja ha dit el que havia de dir, i jo
acabaré la intervenció abans de la votació del punt. Vostès saben i no cal que els digui,
que des de l’any 2003, Valldoreix s’ha començat a moure.
La PRESIDENTA interromp la seva intervenció perquè el públic assistent intervé cridant.
Manifesta que haurà de suspendre el ple si continuen amb aquesta actitud, esperar a
què es buidi la sala i nosaltres seguirem fent el ple perquè estem en el nostre dret de
tractar les propostes que fa el govern.
Continua la PRESIDENTA i manifesta que tenim un transport públic deficitari, feia molt
temps que no hi havia increment del patrimoni. Feia 15 anys que no es demanaven les
transferències econòmiques que havia de rebre Valldoreix de Sant Cugat.
La PRESIDENTA interromp la seva intervenció i manifesta al senyor Cardoner que si
torna a dir això el farà fora de la sala, que s’ha acabat!
Continua la PRESIDENTA i manifesta que feia 15 anys sense que es fessin les
transferències. Quan varen arribar ens va costar moltíssim que Sant Cugat ens
transferís. Hi havia dos milions d’euros per transferir, quina actuació havien fet els
governs anteriors? Ni tan sols reclamaven els diners que ens devia l’Ajuntament de Sant
Cugat. Tot és comprovable, saben que hi ha un conveni i si van a les hemeroteques,
quan es va fer la reclamació del deute històric Sant Cugat ho va negar, però al final va
ser pagat l’any 2003-2004. Per tant hi ha una llista llarga d’actuació feta i s’ha fet una
actuació important des de l’any 2003. L’any 2003, quan vaig arribar a l’EMD vaig
compatibilitzar la meva feina amb l’EMD, perquè vaig veure que sense una estructura
de personal responsable, si volíem tirar endavant tots els nostres projectes, calia
revisar, donar l’empenta i finalment gestionar tots els temes de Valldoreix. Evidentment
que sóc la primera Presidenta que té un sou únic, i que per tant no té un altre línia
d’ingressos com havien tingut altres presidents, un era constructor, l’altre feia vinils, i
l’altre el que fos. Però en qualsevol cas eren persones que treballaven i rebien uns
imports com a alcaldes, no es van dedicar mai de manera completa a aquesta EMD de
Valldoreix. Per tant vaig fer la proposta en aquell moment i any rere any s’ha aprovat el
pressupost i des de fa sis anys tothom ha aprovat aquest import juntament amb tot el
que fa referència amb l’aprovació del pressupost anual. Quan parlem dels sous, i vostès
s’omplen molt la boca parlant dels sous dels polítics que són tant baixos, en tot cas ja hi
entrarem a parlar dels sous dels polítics però en aquest moment no tinc prous dades
però estan a punt de venir. Si hi ha polítics que cobren molt i acabarem de demanar la
informació, però l’Alcalde de Sant Cugat ha renunciat al seu sou perquè prefereix el de
vicepresident de la Diputació de Barcelona. Però molt probablement l’Alcalde de Sant
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Cugat està cobrant el sou de vicepresident de la Diputació de Barcelona i a més cobrant
una quantitat per assistència als òrgans collegiats. Si això és veritat doncs
probablement estem parlant d’uns 145 mil euros –que són uns 24 milions de
pessetes/l’any-, més uns 23 mil euros que cobraria per assistència als òrgans collegiats
a l’Ajuntament de Sant Cugat, i sumin vostès i estem parlant de molts diners. A més
l’Ajuntament de Sant Cugat té uns 40 càrrecs de confiança, que són càrrecs polítics que
són gent propera al grup que governa i que treballa per aquests càrrecs públics. Com
comprendran la situació no té res a veure l’una amb l’altre. Aquí tenim una estructura
petita i per tant la gestió es fa gràcies a la nostra empenta directament els vocals i la
presidenta. També haig de dir que agradi o no agradi, la única persona que està
buscant la manera de modificar la llei, és el règim presidencialista de les EMD i resulta
que és que totes les responsabilitats, excepte les que s’aproven en el ple, totes es
centren en la Presidència. Per tant la Presidència legítimament té dret a fer un control
directe de la gestió, perquè a més, delegui o no delegui, n’és sempre la responsable
directe. De responsabilitats n’hi ha moltes en una administració que té un nivell de
pressupost com la de Valldoreix, i que té el nombre de veïns que té. La lectura que fem
és que hi ha molta hipocresia darrera d’aquesta proposta a part d’allò que ja ha dit el
senyor Gaya, d’arbitrarietat evident. No es fa un canvi per una qüestió objectiva sinó
perquè s’ha trencat un pacte i en qualsevol cas, l’informe demanat a un servei jurídic,
entén que hi ha un intent de desviació de poder, d’obstaculitzar l’exercici de la
Presidència i que per tant el que diu és que si al final la Junta de Veïns adoptés l’acord
de reduir el sou de la Presidència d’aquesta entitat, aquesta podria reaccionar
impugnant aquest acord a través de la interposició d’un recurs contenciós-administratiu
ordinari o bé la interposició d’un recurs contenciós de protecció dels drets fonamentals
de les persones i simultàniament podria denunciar els fets davant la fiscalia per si
l’adopció d’aquest acord per part de la Junta de Veïns pogués ser constitutiu d’un
delicte de prevaricació tipificat en l’article 404 del Codi Penal. Aquest és un dels
informes que va fer que endarreríssim el Ple per saber exactament què és el que
passava. Però no només aquest informe, n’hi havia un segon, perquè de mocions n’hi
havia una altra, i del que es tractava és d’obstaculitzar l’acció de govern i per tant
tallant el cap del que l’impulsa, i també l’estructura perquè hi havia una moció eliminant
llocs de treball. Evidentment vostès saben que els Sindicats els van posar en ordre i van
retirar aquesta moció. També hi ha un segon informe en relació a la moció que pretenia
de manera totalment illegal eliminar llocs de treball d’aquesta EMD. Per tant hi ha
juristes que entenen que aquesta actuació no es basa en elements objectius sinó
d’interès i que per tant el que pretén és coartar el dret legítim que té el President d’una
EMD que no és el d’un ajuntament, sinó que és una persona votada directament, en
l’exercici de les seves competències i afectar a tot el govern. En qualsevol cas no
s’afecten els interessos d’una persona que es diu Montserrat Turu, perquè jo tinc la
reserva d’un lloc de treball on cobro aquests diners, ja saben vostès que molts polítics
quan els treuen a fora al carrer no tenen on anar, jo tinc on anar i puc cobrar aquesta
quantitat, per tant no estan afectant els meus interessos sinó els de l’EMD, estan fent
desviació de poder, estan coartant el dret que té qualsevol dirigent a poder seguir tots
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els temes i en qualsevol cas, farem o iniciarem tots els procediments per defensar-ho,
insisteixo no per defensar els meus interessos econòmics i tampoc de l’EMD, perquè
s’ha fet amb la intenció que torni a l’exercici de la meva activitat professional. Si jo
torno a l’exercici de la meva activitat professional i ho compatibilitzo amb l’EMD, caldrà
pagar el sou a algú que faci la feina que fa la Presidenta i per tant tampoc no es
produeix cap estalvi. Els juristes s’expliquen, l’informe és ampli, és llarg, lamento
moltíssim que es produeixi aquesta arbitrarietat i aquesta frivolitat quan es parla d’allò
que està fent la nostra administració local. Que per mi amb un rere fons antidemocràtic
perquè evidentment hi ha la intenció de desviació de poder, que no hi serà perquè sóc
molt treballadora, els ho asseguro, però que hi és. Jo havia d’acabar quan feia una
referència tant directe en a mi i dir-los que seguiré treballant, m’organitzaré –perquè en
tinc dret d’organitzar l’estructura- i seguiré treballant per Valldoreix, seguirem tirant
endavant els nostres projectes, i seguirem fent propostes al ple per complir amb el
nostre programa d’actuació fet en el seu moment.
Sollicita la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i la Presidenta li manifesta que ja li
havia dit que parlés tant com volgués perquè ella tancaria el torn de debat, considerant
que és l’afectada directe.
Interromp la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que .......
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que no han nascut ahir, que ja sabran quin és
l’import del pressupost de Sant Cugat que també surt de les nostres butxaques dels 40
càrrecs de confiança que té l’Ajuntament. Que en fa referència perquè és l’altra
administració que té aquest municipi és l’Ajuntament de Sant Cugat i que es passa al
torn de votacions.
VOTACIÓ.- Aquesta moció queda aprovada per 5 vots a favor dels membres del grup
CiU i 4 vots en contra dels membres del grup CPCV.
b)

MOCIÓ DE CIU-ACTUEM PER L’ADEQUACIÓ
INSTALLACIONS DEL COMPLEX ESPORTIU.

DEFINITIVA

DE

LES

Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i exposa que l’any 2001 l’EMD de
Valldoreix va decidir realitzar les obres de reforma, ampliació i millora del complex
esportiu de Valldoreix.
Atès que l’empresa Bastir Constructora Catalana, S.A. que va ser contractada
mitjançant concurs públic en data 31-01-02 per executar les obres d’ampliació del
Complex Esportiu de Valldoreix, va presentar suspensió de pagaments, fet que va
motivar el retràs de les obres i la contractació directe als diferents industrials per poderles finalitzar.
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Atès que l’any 2003 l’EMD de Valldoreix mitjançant concurs públic va adjudicar la gestió
de la concessió administrativa del complex esportiu de Valldoreix a l’empresa Eventing
Sports Cinc, SL.
Atès que es van iniciar les activitats esportives del complex esportiu de Valldoreix amb
les obres parcialment finalitzades, i es van detectar l’existència de diferents defectes i
deficiències constructives.
Atès que es van dur a terme una segona fase d’obres de millora i acabament de les
reformes del Complex esportiu, així com determinades millores i complements tècnics
que completaven les obres inicialment realitzades.
Atès que, tot i les obres realitzades, la concessionària presenta a l’EMD de Valldoreix el
març de l’any 2005 dictamen pericial indicant que no s’havien resolt correctament els
defectes i deficiències existents al Complex Esportiu de Valldoreix.
Ates que aquestes deficiències fan que els usuaris no utilitzin els vestuaris i prefereixin
dutxar-se a casa, ja sigui per la dolenta ventilació dels mateixos o que l’aigua que arriba
a les dutxes ho fa amb una temperatura inadequada: crema, no podent-se regular
correctament amb els installacions de que disposa el Complex Esportiu .
Ates que les installacions actuals no disposen de cap element installat que permeti
que la temperatura de cada dependència sigui l'adequada per a l'activitat que es
realitza en ella, el que motiva un inadequat consum dels diferents subministraments i la
falta del confort necessari per part dels usuaris.
Ates que aquestes deficiències generen uns elevats consums dels subministres d’aigua,
llum i gas.
Ates que les deficiències esmentades anteriorment no permeten oferir un servei
adequat als usuaris del Complex Esportiu de Valldoreix.
Atès que durant l’any 2008 l’empresa concessionària ha estat treballant a instancia de la
vocal d’esports en una proposta tècnica que permeti optimitzar els espais del complex i
resoldre les deficiències constructives i d’installacions, amb una reducció dràstica dels
consums d’aigua, llum i gas.
En virtut de tot el que hem exposat, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció
dels següents ACORDS:
PRIMER.- Instar a la presidenta de la EMD a que rebi als representants de l’empresa
que té la concessió del complex esportiu Eventing Esports, per tal que li puguin exposar
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la proposa tècnica que han estat treballant en el darrer any, i que permetria resoldre
definitivament les deficiències constructives i d’installacions del complex.
SEGON.- Instar a la presidenta que demani als tècnics de la EMD una valoració tècnica
de la proposta de Eventing Esports, tant des del punt de vista arquitectònic, funcional,
com econòmica i de gestió.
TERCER.- Instar a la presidenta que dugui a terme les accions administratives
oportunes per resoldre la situació en què es troba el complex esportiu, ja que és una
installació municipal i per tant, l’EMD té l’obligació de promoure que les seves
installacions estiguin en les millors condicions possibles.
QUART.- Traslladar la present proposta d’acord a les associacions i entitats veïnals de
Valldoreix.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta
que parla en nom de la senyora ÀNGELA Mª BLEDA perquè avui ha assistit al ple per a
les votacions perquè està malalta i no té veu. Aquesta moció proposa que es resolguin
d’una manera definitiva els problemes que hi ha en el Complex esportiu de Valldoreix
perquè des que en el procés de construcció, l’empresa constructora va fer fallida, ha
sofert una sèrie de mancances en les installacions que fan que el servei sigui deficitari,
en aquest moment té problemes de climatització greu, l’aire condicionat no funciona, en
els mateixos vestuaris els usuaris s’ofeguen de la calor que pot arribar a fer, i justament
la vàlvula que avui s’ha aprovat en la modificació del pressupost és per arreglar-ho, i no
és un problema de manteniment ni tampoc una responsabilitat de l’empresa
concessionària tal com algú ha manifestat, sinó que era una deficiència que tenia el
propi projecte, que al fer suspensió de pagaments o fallida l’empresa constructora, va
generar una disfunció i una distorsió molt important després, a l’empresa que va
guanyar la concessió del servei. Aquests problemes i molts d’altres, que no tenen a
veure amb el manteniment sinó amb l’estructura i installacions de l’edifici, han estat
durant tots aquests anys amb un procés de degradació terrible, no hi ha hagut diàleg
suficient i necessari entre el govern anterior de l’EMD i el complex. L’Àngela Bleda com
a Vocal de CiU, ha estat treballant de valent amb l’empresa que va guanyar la concessió
per buscar formes que permetessin resoldre aquests problemes. Ells van proposar que
ens farien arribar un projecte en el qual ells assumien el cost d’arreglar les installacions
per bé que això li tocava a l’EMD, i a la vegada els permetria ampliar i resoldre
problemes funcionals de l’edifici, generar vestuaris separats, i moltes altres coses que
donarien millor servei al ciutadà. És una proposta que ells han estat treballant, que
havíem de presentar en junta de govern ara a final d’any, però no ens va donar temps
perquè ja no estàvem en el govern, que ens presentessin primer el projecte tècnic, i
que després es valorava a nivell econòmic, quines contraprestacions podia generar això
de cara a que aquest servei com és el complex esportiu pogués resoldre els problemes
definitivament. Nosaltres a la Junta de Portaveus vàrem presentar la moció i el punt
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primer que era mantenir una reunió amb el Complex Esportiu, em consta que s’ha fet i
ens n’alegrem. Segon, instar a la presidenta que demani als tècnics de la EMD una
valoració tècnica de la proposta de Eventing Esports, tant des del punt de vista
arquitectònic, funcional, com econòmica i de gestió. Tercer, instar a la presidenta que
dugui a terme les accions administratives oportunes per resoldre la situació en què es
troba el complex esportiu, ja que és una installació municipal i per tant, l’EMD té
l’obligació de promoure que les seves installacions estiguin en les millors condicions
possibles. Quart, traslladar la present proposta d’acord a les associacions i entitats
veïnals de Valldoreix. El Complex quan va començar tenia 200 usuaris i actualment en
té 1370 i és per diferents raons, com que tenen molt bons treballadors i bons
entrenadors, unes tarifes socials que no són exageradament elevades, i amb els preus
que hi ha avui en dia, fa que sigui un valor afegit. El projecte esportiu que tenen és
molt bo, si valoreu l’oferta que fan hi ha un 50% de socis venen de Mira-sol perquè els
agrada més. Aquest és un actiu molt bo per Valldoreix. Val la pena arreglem els
problemes estructurals i de l’edifici d’una vegada i si la Presidenta parlant amb aquesta
gent es posen d’acord, doncs fantàstic, però pensem que és important resoldre aquest
problema en un futur a mig termini perquè el temps que es perd és un perjudici per la
gent de Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I
ARMENGOL, i manifesta que d’entrada no podem estar d’acord amb aquesta moció com
vostè proposa per una raó molt senzilla i és que el que demana ja ho estem fent, hi
estem treballant. Actualment estem en contacte amb l’empresa i estem arribant a una
conclusió de treball on hi ha una comissió jurídica que estudia els plecs de clàusules i
els incompliments que puguin derivar-se, hi ha una comissió tècnica que està estudiant
el projecte que han presentat, amb diguéssim els incompliments que refereixen a tota
la seva actuació. Per altra banda estem fent una valoració de tot el que és el plec de
clàusules, la seva oferta, els incompliments manifestos, etc. Tot això els ho explico per
a què vegin que estem sobre el tema i gestionant-lo. Només així a primera vista, hi ha
una llista de 30 i escacs punts que no han complert. Un ascensor que no funciona mai,
un incompliment amb l’horari d’obertura de les installacions, manca de destinació de
12 mil euros cada dos anys per reformes a fer en les installacions, el servei de
restaurant i cafeteria que no existeix, hi ha dos màquines d’entrepans i begudes, i tot
un llistat que no han complert. Estem fent un seguiment del plec de clàusules de la
concessió i la seva oferta. També després de fer-nos càrrec després d’un any de la
installació, de cop i volta comencen a sortir problemes amb l’aigua calenta de la dutxa i
jo no sé si aquest problema ja existia, si hi havia queixes, o no, i després de fer una
valoració amb els serveis tècnics s’ha arribat a la conclusió que una manera de millorar
aquest defecte de la dutxa amb l’aigua calenta, és la substitució d’una vàlvula que
figura en la modificació del pressupost que hem aprovat, que regula els fluxos d’aigua
calenta i freda que entra depenent de la demanda que pot existir en cada moment. A
partir d’aquí, continuarem valorant i negociant amb l’empresa.
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Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que vostè senyora Veciana
pot esmentar la llista de coses que ells no fan prou bé i segur que n’hi ha que són
certes, però en tot cas faci també vostè la llista de totes aquelles coses que l’EMD
hauria d’haver arreglat des de fa sis anys, que són moltíssimes, en les installacions i a
nivell constructiu hi ha patologies i deficiències constructives importants que són fruit
de que hi va haver una suspensió de pagaments i allò es va entrar en unes condicions, i
l’EMD va fer una inversió però la va fer, sense tenir en compte les necessitats que
realment el Complex deia que hi havia. El que cal és posar fil a l’agulla i arreglar
aquestes deficiències, i no diguin que no ho sabien perquè a banda que nosaltres ho
vàrem comentar en diferents Juntes de Govern, com ja sabem què poden dir en
ocasions com aquestes, hi ha una carta que va entrar el mes de maig aquesta empresa
i no cal que caiguem amb la ridiculesa de fer creure a la gent que nosaltres ens ho hem
inventat ara. No cal que diguin que no ho sabien que hi havia problemes amb l’aigua i
la climatització, això ralla el ridícul. Els grans problemes que té aquest complex esportiu
des de fa molts anys i que tots els usuaris ho estan denunciant i que tenen moltes
instàncies explicant-ho, és sobre això. No passa res, si el que s’ha de fer és arreglar-ho.
Allò que facin per a què s’arregli ens semblarà bé, sempre i quan sigui bo per
Valldoreix. És el que estem proposant i és l’esforç que ha estat fent la senyora Bleda
durant tot aquest temps. Entenc que si s’ha arribat a una proposta que ells han
presentat, és perquè hi ha hagut una voluntat al darrera que això anés cap aquí.
Valorin el que els sembli més oportú, i si ens ho volen explicar perfecte, sinó ja ens ho
trobarem quan toqui, a la junta de veïns o per decret.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que aquesta és una d’aquestes mocions en
què vostès ens suggereixen però evidentment fa referència a la gestió d’aquest govern
de l’EMD. Aquesta gestió de l’EMD, l’any 2008, la tenien vostès els vocals de CiU i
concretament la senyora Bleda. Doncs miri, durant tot un any, no hem tingut notícia de
cap proposta de vostès, i resulta que tot vostès se’n van, i al cap d’un mes i mig,
tothom es comença a cremar, tothom es crema.... Haig de dir una altra cosa per a què
quedi en evidència que vostès utilitzen la informació i els arguments en la seva
conveniència –i va per la senyora Herrada-. Vostè abans deia que no aprovava el
material per l’escola de música perquè no s’havia passat en una junta de portaveus,
doncs deixi’m dir-li que la vàlvula tampoc, però en canvi la vàlvula no ha tingut
problemes en l’aprovació de l’expedient de modificació de pressupost. Això és
conveniència. Els haig de dir que nosaltres vàrem entrar al govern quan la concessió
administrativa a 25 anys en la que només es va presentar una empresa que s’acabava
de constituir en empresa, és a dir no hi va haver concurrència. Normalment quan això
passa, es pot deixar el concurs desert i fer-lo en un altre moment per intentar doncs
arribar a més empreses per poder triar la millor. A més va ser una concessió a 25 anys,
que poques se’n fan i només es fa quan el concessionari fa una inversió important en
aquell servei. Com per exemple a Mira-sol l’ajuntament ha posat el terreny i el
concessionari l’edifici. A Valldoreix no, va pagar 300 o 400 milions de pessetes i se li
entregava al concessionari i aquest havia de fer una sèrie d’inversions. Aquest
43

assumpte del restaurant no és de segon ordre, és una qüestió important perquè és un
incompliment claríssim i important de la concessió. Hi havia una inversió de 120 mil
euros i no els han invertit els concessionaris. Per tant la concessió estranyament
incorporava que totes les despeses de subministraments totes anaven a càrrec de
l’administració. El que s’ha vist és que és la concessió amb un desequilibri financer més
gran de totes les concessions de tot Catalunya. A més no s’ha invertit sinó que a més té
un cost per l’EMD de aproximadament de uns 115 mil euros. A més resulta que quan es
va entrar en discussió amb el concessionari per quines eren les deficiències d’aquest
edifici, vàrem anar fent una reunió rere l’altre vàrem anar invertint diners per a què
acceptessin l’entrega de l’obra, i després de 400 o 500 mil euros, no la van acceptar i
van fer una denúncia al jutjat. I en aquest moment estem pendent que el jutjat dirimís
cap a un cantó o cap a l’altre, però hem anat treballant amb ells. L’època que hi ha
hagut un buit sobre la informació que hi ha hagut ha estat quan la senyora Bleda ha
estat al capdavant de la vocalia d’esports. També els haig de dir que abans de tancar
l’any, vaig demanar als vocals de CiU un informe de la gestió feta davant les seves
vocalies, a fi i a efecte de poder tenir una visió global com a persona que dirigeixo el
govern, de quines són les accions que han fet des de les seves àrees. Encara estic
esperant, vostès poden fer moltes propostes però aquesta és la primera vegada que es
fa una anàlisis exhaustiu de quin són els incompliments d’una concessionària, a l’hora
de negociar i buscar solucions és ara. Perquè ho hem fet aquest any, doncs perquè no
ho van fer vostès, perquè no s’ha fet abans, perquè es va estar invertint. S’està
intentant posar damunt la taula què és el que ha de fer cada una de les parts i poder
tancar aquest tema en benefici del servei als usuaris. La informació que ens dóna
aquest informe és cabdal perquè, al marge que hi hagi una bona gestió o un bon
programa esportiu, cal veure si hi ha incompliment o de quina manera està. Si votem
que no a la seva moció és perquè ja s’està fent.
Contesta la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que vostè –senyora Turu- no pot
dir aquestes coses. Si vostè ara té un projecte damunt la taula és perquè ara no hi som
nosaltres. Quan nosaltres vàrem arribar al govern d’aquesta EMD l’empresa ens va dir
que hi havia hagut 4 anys que no hi havia hagut cap mena de diàleg amb ells, que hi
havia un desacord constant i permanent. La prova és que en quatre anys no hi ha
hagut cap pas endavant entre les dues parts que permetés resoldre els problemes que
té la installació. I això és una obvietat, en 4 anys des que el Complex es va posar en
marxa, la gent es continua ofegant no hi ha el tema de la climatització resolt, etc. I això
està documentat. A més quan nosaltres vàrem arribar al govern, vostè va comentar que
volia rescatar la concessió basant-se en acusacions molt curioses, que després vàrem
comprovar evidentment. I això que diu que els consums estan inclosos en la concessió,
dir-li que l’escola de música, en la última concessió que vostè ha gestionat, també estan
inclosos els consums i nosaltres no hem dit res. Miri, jo no hi era en aquell moment,
però si que sé perquè he estat tinent-d’alcalde d’esports durant 4 anys, com està els
temes de les installacions esportives, és molt difícil que es presenti concurrència
perquè són molt deficitàries. I des de la Secretaria General de l’Esport ens va informar
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que normalment es fan els concursos amb els consums inclosos perquè sinó no es
presenta ningú. Altre cosa és que quan l’empresa es va consolidant, com hem dit que
van començar amb 200 usuaris i ara hi ha un 1.370, han de poder fer un esforç
juntament amb l’administració de la qual depenen, per intentar regularitzar aquest tema
el millor possible, evidentment utilitzant tecnologies més sostenibles que permetin
també reduir aquest cost. No ens digui, per tant que aquest any la senyora Bleda no ha
fet res, perquè si vostès en aquests moments tenen un projecte sobre la taula, que el
tenen –no m’ho negarà- de l’empresa Eventing Sports és perquè han estat un any
treballant-lo i perquè nosaltres hem tingut diàleg amb aquesta empresa. Per tant, no
deformi vostè les coses perquè està mentint a la gent que està aquí. Senyora Turu està
mentint i això està documentat. El tema de la vàlvula, el senyor Pau Miret va informar
de la necessitat de posar aquesta vàlvula quan després d’haver-ne parlat a la Junta de
Portaveus i la Secretària i molta altre gent, i de bona fe el senyor Puig va dir posem-ho
en aquesta modificació de pressupost. Però perdoni, els 12 mil euros que avui hem
comentat de l’escola de música, nosaltres no en sabíem res! Els hem vist avui quan
hem obert el document a l’ordinador. Què es va fer la concessió a 25 anys, doncs miri
que hi farem, es va fer així, i no entrarem a discutir si era la millor opció o no, nosaltres
no hi érem i vostè tampoc, i a més si vol li explico que tota la concurrència en els
concursos on es busquen concessionaris per les installacions esportives és bastant
lamentable. Són serveis deficitaris encara que tinguin la construcció feta. No surten com
a xurros els complexos esportius privats, i per alguna cosa deu ser. Insisteixo, en
representació del meu grup i molt especialment en nom de l’Àngela Bleda, que ha
treballat molt durant aquest any per buscar el diàleg i per a què aquella gent intentés
fer una proposta que donés solucions i que vostès ara tenen sobre la taula –i això no es
fa en dos dies-, no es fa en el temps en què nosaltres no estem en el govern –senyora
Turu-, i tan de bo vostès tinguin la capacitat i la vocació de diàleg per arreglar tots els
problemes tant els que comentava la senyora Veciana que són culpa d’ells com aquells
que són una responsabilitat de l’EMD arreglar-los, i ja està, és l’únic que estem
demanant en aquesta moció. No li busquem tres peus al gat amb acusacions estranyes.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que en realitats que fan molt mal al pressupost i a
l’erari públic de Valldoreix. Si fos tant ruïnós en aquests moments no estaria damunt la
taula les propostes que estem treballant amb ells i tampoc hi hauria un Dir a Sant
Cugat. I tampoc no hi hauria una empresa que construiria en terrenys públics de
l’Ajuntament de Sant Cugat a Mira-sol. Penso que ha quedat clar que estem treballant
per resoldre una concessió que el que ha de fer és donar un bon servei i buscar una
formula d’equilibri econòmic, perquè si gastem 12 mil euros per uns instruments
musicals, no podem estar impassibles davant de 120 mil euros d’un servei que ens
costa anualment la concessió.
VOTACIÓ.- Queda aprovada per 5 vots a favor dels membres del grup CiU i 4 vots en
contra dels membres del grup CPCV.
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c)

MOCIÓ DE CIU-ACTUEM PER LA INCORPORACIÓ D’UN MERCAT AMBULANT
SETMANAL A VALLDOREIX.
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRIGUEZ i exposa que a Valldoreix hi
ha una manca de comerç, que queda ven reflectida en “l’estudi de dinamització del
comerç de Valldoreix” que es va encarregar per part del vocal de CiU-Actuem quan
estava al govern de l’EMD.
Atès que el comerç és, sens dubte, com a eix vertebrador de les economies locals, un
dels motors més importants del progrés dels municipis.
Atès que els municipis tenen l’obligació de donar als veïns espais on puguin trobar les
solucions a les seves necessitats de compra.
Atès que amb la implantació de major comerç a la població s’evitarà una fuga important
dels veïns cap altres indrets per poder cobrir les seves necessitats amb perjudici del
comerç local.
De conformitat de tot això exposat, es proposa a la Junta de Veïns el següent ACORD:
Primer.- Instar a la presidenta de l’EMD a que encarregui l’estudi per valorar l’entorn
més idoni per als veïns de Valldoreix, per desenvolupar el mercat ambulant.
Segon.- Comunicar als Comerciants, Associacions de Veïns, Casal d’avis i altres
associacions la implantació del citat mercat, per tal que puguin esposar les seves
opinions.
Tercer.- Portar a la propera Junta de Veïns l’Ordenança d’Activitats Comercial a
Valldoreix, per tal que quedi regulada l’activitat de comerç no sedentari.
Quart.- Modificar l’Ordenança Fiscal per tal de que incorpori les taxes corresponents al
comerç no sedentari.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRIGUEZ
i manifesta que és una proposta per incorporar un mercat setmanal, més conegut com
un “mercadillo”. Com que és un servei i és competència del ple, els demano que
s’afegeixin a la proposta.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN, i
manifesta que excepte en l’últim punt estem d’acord amb tot el que diu la moció,
perquè és inviable portar en el proper ple l’ordenança reguladora, en tot cas portarem
un altre tràmit administratiu que s’ha de fer abans i l’ordenança es portarà després, una
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vegada discutida per tots. El servei s’ha d’aprovar juntament amb el seu reglament i
l’elaboració d’un reglament no sé si vostè es pot arribar a suposar que és una cosa
senzilla, perquè a hores d’ara els mercats ambulants tenen uns condicionants legals que
no tenen els sedentaris i per tant les coses s’han de fer més acuradament. S’han de
tenir uns elements de creativitat important. La història d’aquest mercat ambulant
comença per una proposta del casal d’avis, personalitzat amb vostè, que va treballar el
tema i penso que molt correctament i estava en el procés d’elaboració d’una proposta.
En això que vostè va encarregar un estudi, un pla d’actuació sobre el comerç de
Valldoreix que nosaltres vàrem rebre que ens el va presentar el redactor, que és un
professor de l’Autònoma, que havia fet aquest treball, però ja és el que és un pla
d’actuació perquè era teòric. Nosaltres el vàrem començar a treballar i per realitzar el
pla s’havia de fer una primera etapa, que era molt convenient crear aquest mercat
ambulant que havia proposat el Casal d’avis. El que es va fer és agafar el mateix
redactor i encarregar-li un altre estudi d’elaboració del reglament i de l’ordenança,
creació del servei en collaboració d’un tècnic nostre i de la Secretària de la Corporació.
Tot això ens ha dut a un nou contracte, que val uns diners, teníem un pressupost de 5
mil euros que es va pagar en el primer estudi, el segon estudi s’ha demanat un
increment de partida però que vostès no ens van deixar posar, perquè aquest estudi el
consideraven massa car. En tots aquests treballs que jo he fet com a vocal de comerç,
vostè m’ha acompanyat sempre, és dir sempre ha estat en les reunions amb el senyor
Gabriel Izard que és el redactor, etc. Per tant en la realització del primer punt, vostè hi
era, i ara demana que el fem. Parlar de fer una cosa que ja s’ha fet, doncs és una cosa
curiosa. Com que les partides estan vinculades hem pogut finalment contractar-lo i el
punt que diu que es comuniqui a totes les associacions de veïns, comerciants i demés,
aquesta és una comunicació que s’ha fet en una desgraciada reunió en la que es va
convocar a tot el comerç de Valldoreix, es va convidar a totes les associacions de veïns i
especialment al Casal d’avis, i aquesta reunió ja s’ha fet i van venir només tres. En
aquesta reunió es va explicar el projecte de la Rbla. M. J. Verdaguer perquè es va afegir
la informació per a què tothom ho sabes. L’ordenança s’ha de modificar i ho farem
després de fer un estudi i tot el que calgui, doncs es pugui establir tots els costos de tal
manera que al ciutadà de Valldoreix no li costi ni un duro, i les despeses que es puguin
generar vagin a càrrec dels comerciants. Em sembla curiós que demani una cosa que ja
s’ha fet i a més que ja s’ha posat una data d’inauguració que esperem que lligui i com a
novetat després d’estudiar totes les possibles ubicacions, es proposa que es faci a la
plaça del davant de l’Ajuntament, dins de l’eix d’equipaments de Valldoreix, doncs els
dissabtes al matí tindrem un mercat ambulant i la inauguració serà conjunta amb la
inauguració de la Rbla. M. J. Verdaguer, per no tenir problemes actualment de mobilitat
encara que el Casal d’avis té una pressa específica per a la inauguració perquè viuen
molt aquesta necessitat. Ens encanta que ens diguin el que hem de fer quan ja s’està
fent. Nosaltres votarem que no perquè és inútil aprovar una cosa que ja no sols vàrem
dir que faríem sinó que ja s’està fent.
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Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i manifesta que nosaltres
no li vàrem dir mai que amb aquest pressupost no, sinó que li vàrem dir que comences
a treballar amb la tècnica de comerç de l’àrea, faci tota la gestió que pugui i més
endavant quan es necessiti el recolzament d’un extern ja el contractarem. No vàrem dir
que no i això vostè ho sap. Vostès haurien de votar a favor d’aquesta moció per dues
raons molt clares: vostès no poden posar en marxa un servei que és competència
plenària fer-ho i a més li obrim les portes per a què el pugui posar en marxa sense
problemes.
Contesta el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que evidentment serà un tema
de ple. Però serà l’acte de creació formal del servei. Jo entenc la seva posició però no
em deixen fer-ho d’una altra manera perquè els tràmits legals s’han de complir
reglamentàriament. Si que és veritat i demano perdó que no recordava que la senyora
Solé va enviar un correu electrònic que em va dir que no farem res per 2 mil euros a
munt i avall, poseu-lo. Va arribar com un SPAM i no el vaig obrir fins fa pocs dies, però
ja no estem a punt de posar-lo en la modificació de pressupost. Votem que no perquè
està construïda d’aquesta manera i perquè hi ha una solució que jurídicament no és
viable.
VOTACIÓ.- Queda aprovada per 5 vots a favor dels membres del grup CiU. 4 vots en
contra dels membres del grup CPCV.
d)

MOCIÓ DE CIU-ACTUEM DEMANANT SUBVENCIÓ PER FESTEJAR ELS 25 ANYS
DEL CASAL D’AVIS DE VALLDOREIX.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que el Casal d’avis de
Valldoreix farà al 2009 els 25 anys d’existència i volen celebrar aquesta data tan
important.
Atès que el grup CIU-ACTUEM té la intenció de treballar pel benestar de tots els
valldoreixencs,i amb especial atenció, vetlla pels interessos del collectiu dels avis.
Atès que el Casal d’avis de Valldoreix té 375 socis, un programa consolidat durant tot
l’any i una gran participació a tots els actes culturals de Valldoreix, contribuint de forma
molt important a la vida social del poble.
Atès que el Casal d’avis ha presentat una programació amb 24 activitats, entre les
quals, n’ hi ha que tenen projecció exterior per donar a conèixer Valldoreix més enllà
del nostre entorn, com “Deu mil anys ballant sardanes” i que la proposta de despeses
és de 12.095 euros.
De conformitat amb el que s’ha exposat, proposem a la Junta de Veïns els següents
ACORDS:
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PRIMER.- Instar a la presidenta de la EMD a que faci una aportació de 9.000 euros al
Casal d’avis de Valldoreix per aquesta celebració i que el Casal d’avis presenti els
justificants de les despeses a l’EMD
SEGON.- Que la presidenta de la EMD proposi una modificació del pressupost pel 2009
per import de 9.000 euros del capítol 4 de subvencions.
TERCER.- Instar a la presidenta de la EMD o al vocal de l’àrea corresponent, que
informi al nostre grup CIU-ACTUEM de les demandes que facin a la EMD les entitats,
clubs o associacions de Valldoreix.
QUART.- Traslladar la present proposta d’acord a les associacions i entitats veïnals de
Valldoreix.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS, i
manifesta que el Casal d’avis fa 25 anys i ens va arribar que havien demanat una ajuda
que no va tenir la resposta esperada, i la nostra intenció és treballar pel benestar de
tots els valldoreixencs però molt especialment pel Casal d’avis, que creiem és qui més
ho necessita i més pressa té.
TORN INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i
manifesta que el to d’aquesta moció sembla que no fem cas del Casal d’avis i no és
veritat, lluny de la realitat. Actualment hi ha un conveni amb el Casal d’avis, que rep
una aportació de 5.600 euros anuals, directe i fixa, no entra en lliure concurrència amb
altres entitats perquè és una assignació directe i fixa i com que estem amb el
pressupost prorrogat aquest any no canvia la quantitat. Quan els avis em van venir a
explicar el projecte que tenien per la seva celebració de 25 anys, van demanar amb què
els podíem ajudar, i se’ls va contestar que com que estem amb pressupost prorrogat,
en metàllic no els podia donar, però si que en espècies podíem ajudar. Vàrem arribar a
l’acord que ells tenien una assignació per un tríptic de divulgació i un altre informatiu,
els vàrem proposar que en el nostre informatiu incloguéssim el seu informatiu dins del
nostre i ells s’estalviaven aquesta partida, i era uns 1.600 euros. També amb el tema de
so i llum dels espectacles els podíem ajudar i així anar incloent en diferents partides els
ajuts. Hi havia unes classes de sardanes, per poder preparar aquest acte, i nosaltres no
els proposarem que el professor els donés classes per ells sols. El que vull dir és que no
hi ha hagut mai la voluntat de no participar sinó que degut a la situació nostre d’estar
amb pressupost prorrogat, la única manera de poder-los ajudar és aquesta. Per altra
banda jo no confiava en què si presentava una modificació de pressupost per aquesta
partida s’aprovés, quan per l’anterior vaig haver de gruar molt i explicar totes les
partides i despeses. Pel que fa a la seva moció, jo podria estar d’acord i encantada però
ara bé no estic d’acord en la destinació directe en el Casal d’avis perquè en l’ordenança
de subvencions posa que entra en lliure concurrència entre les entitats per poder
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repartir les subvencions. Altra banda, comptant en situació d’excepcionalitat, si que es
podria fer una aportació directe però si que cal justificar molt i veure també quines
altres aportacions reben d’altres administracions perquè el global no passi el 100% del
total. Si no sabem què reben d’altres administracions, i les aportacions que fa l’EMD no
en metàllic sinó mitjançant ajut, em sembla que 9.000 euros cal justificar-los d’alguna
manera. Si incloguem els 9.000 euros en la partida de subvencions a entitats i després
mirem els avis en què es pot acabar de millorar.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que en cap
moment ha insinuat que no els volguessin ajudar des de l’EMD, perquè el que he dit és
que la resposta que van tenir de l’EMD era la que no s’esperaven, i que jo era partidària
de donar tot l’ajut que es pogués donar al Casal d’avis. Mai el grup de CiU-Actuem s’ha
negat a donar els 5.500 euros de subvenció al Casal d’avis. Això si que és cert, que a
l’hora del pressupost ens hem hagut de posar tots d’acord perquè cadascú tira cap a la
seva àrea corresponent i més diners cap a la seva vocalia. Quan jo he dit 9 mil euros és
perquè tenen un pressupost previst d’inversió de 12.095 mil euros. Pensant que el so i
la llum se’ls donaria des de cultura, ja hem rebaixat la quantitat, i pensant amb alguna
ajuda que demanaran a Sant Cugat, vaig pensar que 9 mil euros era la quantitat ideal,
perquè a més a més 25 anys més els qui ho celebren ara, no ho tornaran a celebrar. I
els 9.000 euros els han de justificar amb factures.
Contesta la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta que si és una aportació
directe s’ha de justificar directament la quantitat. A títol anecdòtic, de l’ordenança de
subvencions de l’Ajuntament de Sant Cugat, quan es tracta d’una assignació directe,
com és aquest cas, diu que amb caràcter excepcional, es donarà una quantitat màxima
de 3 mil euros.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que és una
modificació de pressupost de 9 mil euros per aquesta festa. I la propera vegada confiï
en fer la proposta i nosaltres podrem dir si estem d’acord o no, i s’hauria pogut posar
una modificació per aquesta proposta i no ens haguéssim negat i haguéssim votat que
si. Pensi que tot el que sigui política social o per les persones o escola pública, mai
direm que no.
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta que no li ha
contestat a la proposta que li he fet de fer aquesta aportació de 9.000 euros a la
partida de subvencions però retiren que són pels avis perquè s’ha d’acabar de veure la
resta d’aportacions que tenen.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que tècnicament i
legalment facin el que hagin de fer, aquesta és la moció.
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Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que no ho ha entès bé, vostès acceptarien
el canviar de la moció la destinació del Casal d’avis, fins valorar quina seria l’aportació
de l’EMD al Casal d’avis?
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que la presidenta
de l’EMD proposi una modificació del pressupost de 2009 per import de 9.000 euros del
capítol 4 de subvencions i d’aquí sortirà el que pagarà al Casal d’avis, amb el
procediment legal que s’hagi de fer.
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta que si es retira la
menció específica de Casal d’avis per a què tingui més coherència i es deixa com a una
aportació a la partida de subvencions a entitats.
Pren la paraula la SECRETÀRIA-INTERVENTORA i manifesta que el que demanava
aquesta moció és que s’iniciés una modificació pressupostària, no la modificació
pressupostària en si. Si s’acorda, caldria incloure en la modificació pressupostària
número 3/2009, el punt que hem passat, i ampliar la partida amb 9.000 euros. Si no la
moció, no es pot tirar endavant. La moció demana específicament ampliar la partida de
subvenció per a Casal d’avis, i la senyora Veciana proposa ampliar la partida de
subvencions a entitats i ja veurem el que es donarà finalment al Casal d’avis. Són dues
coses diferents. Sigui una cosa o l’altre si no s’inclou en la modificació pressupostària no
te validesa.
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que proposaria que
en el proper ple, es faci una modificació pressupostària de 9 mil euros pel Casal d’avis
de Valldoreix no en la partida de subvencions a entitats, sinó directament destinada al
Casal d’avis.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que han d’entendre que la gestió del govern la té
el govern i si vol fer una proposta –senyora Herrada-, parli amb el vocal corresponent i
arribin a un acord per presentar un acord plenari o el que sigui. Ho dic perquè en
aquest moment la senyora Veciana com a vocal regidora de serveis socials, ha negociat
aquest tema amb el Casal d’avis, i ha acordat què aportaria aquesta EMD al Casal d’avis
pel 25è aniversari. Haig de dir que considerem una associació importantíssima però
vostè sap que les aportacions s’han de fer a raó d’aspectes objectius i a raó d’una
equitat. És millor treballar-ho amb els vocals perquè sinó la seva feina queda en un no
res.
VOTACIÓ.- Queda aprovada per 5 vots a favor dels membres del grup CiU i 4 vots en
contra dels membres del grup CPCV.
e)

MOCIÓ DE CIU-ACTUEM PER LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE PAGAMENT
DE CONFIRMING A L’EMD DE VALLDOREIX
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Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i exposa que la situació econòmica del
país s’ha anat empitjorant durant els últims 6 mesos i les previsions de futur proper no
són gaire favorables ja que els analistes estimen que la crisi durarà fins a finals de
2010.
Atès que com a conseqüència de la citada crisi les entitats de crèdit han retallat
notablement la concessió de crèdit als seus clients, entre els quals es troben els
proveïdors de la nostra EMD.
Atès que el servei de “confirming” és un servei que proporciona el client als seus
proveïdors, pel qual el proveïdor no té cap despesa, ni necessita garanties per a poder
acollir-se al citat sistema de cobrament.
Atès que el “confirming” dóna prestigi a la societat que ho proporciona, doncs es tracta
d’un crèdit el risc del qual recau en la societat que ho proporciona, i per tant
representa un reconeixement de solvència.
Atès que la incorporació per part de l’EMD d’aquest sistema de pagament no li
representarà cap cost addicional o bé serà relativament baix i per una sola vegada.
De conformitat amb tot el que s’ha exposat, es proposa a la Junta de Veïns el següent
ACORD:
PRIMER.- Instar a la Presidenta de l’EMD a que solliciti el servei de “confirming” entre
les entitats amb les quals vénen operant, o qualsevol altra que ofereixi les millors
condicions per als nostres proveïdors.
SEGON.- Instar a la presidenta a que negociï el millor preu per als nostres proveïdors,
ja que no és objectiu d’aquesta EMD obtenir un benefici amb aquest servei, sinó
millorar les condicions de cobrament del nostres proveïdors com a conseqüència de la
crisi.
TERCER.- Traslladar la present proposta als proveïdors, a les associacions i a les
entitats veïnals de Valldoreix.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i
manifesta que aquesta també és una qüestió curiosa, durant tot aquest temps passat el
tema de la comptabilitat l’ha portat el senyor Delgado i el sistema no ha canviat
radicalment, ha continuat com sempre, s’ha establert un sistema de pagament
periodificat com fa tothom, i amb la implantació d’aquest procés hem estat cada dia
més endarrerits amb el tema dels pagaments i nosaltres hem posat un petit reforç,
aprofitant una baixa, en l’àrea per poder millorar el període de pagament. Això per
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nosaltres és molt serio perquè curiosament una cosa que cal destacar és que i cal dir
d’entrada és que l’EMD té una molt bona tresoreria, no tenim cap problema de liquidesa
i així com gairebé tots els ajuntaments van demanant constantment crèdits de caixa,
doncs nosaltres en tenim molts. L’esforç de fer un “confirming”, que consisteix en donar
la conformitat en un període molt curt de temps en les factures, de tal manera que els
bancs les poden descomptar immediatament perquè és el propi client –que som
nosaltres-, qui avala la factura i per tant els bancs no tenen cap problema en abonar
aquella factura i donar el crèdit corresponent perquè saben que avalem nosaltres. La
veritat és que els nostres proveïdors saben molt bé que nosaltres paguem al dia, bé
amb retard, però estem pagant molt bé, no com altres ajuntaments -molt propers per
cert-, amb retards de 6 o 7 anys, sinó que nosaltres anem pagant, però no és cert que
no estem contents amb la velocitat que paguem, i si que és veritat que en temps de
crisis és molt important pagar abans. La realitat des del punt de vista administratiu és
que si una empresa en 10 dies, i entenc com a empresa l’EMD, posem per cas tal com
s’ha proposat fer-ho l’Ajuntament de Sant Cugat, aprova la factura, la pregunta és: si
l’aprova, la té aprovada, la té comprovada i sap que l’ha de pagar, perquè no la paga?
No la paga aquell que no té tresoreria i ha de jugar amb la tresoreria de l’altra, i ha
d’avalar perquè no pot pagar. Nosaltres podríem pagar perquè tenim tresoreria, i el que
no tenim per desgràcia, és la capacitat administrativa de en 10 dies mirar les factures i
aprovar-les. Nosaltres sabem que podríem pagar les factures en 10 dies, i dic pagar no
fer el “confirming”, si tinguéssim l’organització administrativa adequada i prou àgil per
fer això. La tindrem, probablement no en 10 dies però escurçarem notablement el
temps de pagament i si ens ajuden encara millor. I si ens ajuden vol dir en estructura
de personal. Ho hem de fer, pagar abans als proveïdors en aquests moments de crisis
és una cosa molt important. L’administració pot fer dues coses, o gastar molt per
afavorir les empreses i els contractes, traslladar la despesa i pagar ràpid els proveïdors.
El problema de la proposta que vostès fan és tenir l’agilitat de fer el tràmit en 10 dies.
Si poguéssim aprovar les factures en 10 dies es pagarien en 10 dies. I els proveïdors
contentíssims, sense avals, ni res. Nosaltres els demanem que reconsiderin la moció per
tots aquest motius exposats.
Contesta el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i manifesta que nosaltres som
gestors dels diners dels veïns de Valldoreix, no som propietaris. Per tant això que diu
vostè que com tinc diners puc pagar. La llei ens permet pagar en 60 dies i és el que
s’està fent. Però no oblidi que som gestors, que els diners no son nostres i per tant em
de fer les coses tal com marca la llei. Una altra cosa, és la situació de crisis que tothom
sap, i que s’està notant que molts proveïdors endossen les factures al banc per veure si
li paguen abans. D’aquesta manera és posar al seu abast una mena de solució que
vostè compleix molt bé pagant a 60 dies però el proveïdor podrà cobrar abans de la
nostra entitat. El “confirming” és això, l’únic que demanem és posar a l’abast dels
proveïdors un servei que estan donant en altres ajuntaments, és continuar igual per
ajudar als demés i sense perjudicar als veïns de Valldoreix.
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Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que queda clar que si
s’empenyen en posar en marxa el sistema “confirming” i nosaltres no tenim capacitat
de fer-ho, però com que els responsables de la gestió som nosaltres, doncs procedirà
aprovar la moció, però nosaltres farem el màxim que podrem com sempre fem.
VOTACIÓ.- S’aprova per 5 vots a favor dels membres del grup CiU. 4 vots en contra
dels membres del grup CPCV.
8. ACCIÓ DE GOVERN
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que com s’ha fet molt tard passarem a
explicar l’acció de govern a l’Informatiu, però aprofito per dir que ja s’ha aprovat el
Decret del Consell de la Vila, que s’està en el procés de notificació i que es penjarà en el
tauló d’anuncis per a la seva exposició pública.
9. PRECS I PREGUNTES
No es presenten ni precs ni preguntes.
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.
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