
 

 

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL VINT-I-U DE FEBRER DE DOS MIL TRETZE. 
 

A Valldoreix, el dia vint-i-u de febrer de dos mil tretze, a la seu de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 19.00 hores els Vocals següents: senyora LAURA BALDOVÍ I 
BORRÀS –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-ACTUEM-, 
senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JORDI ORTOLÀ I 
CALATAYUD –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –GRUP CiU-ACTUEM-, 
senyora CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ –
GRUP PP-, assistits per la Secretària de la Corporació senyora CONCEPCIÓN FORASTER I 
ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió plenària extraordinària, en primera convocatòria, 
de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora. El President excusa l’absència del senyor 
JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-ACTUEM- per motius de salut. Tot seguit es passa a 
la deliberació i votació dels  assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió. 
 

1. ACCEPTACIÓ DE L’AJUDA DEL PUOSC 2011 PER ADQUISICIÓ PER  EXPROPIACIÓ 
DEL TERRENY SITUAT A CAN UBACH. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que per resolució del 
Director General d’Administració Local, de data 26 de juliol de 2012, es va acordar el canvi de 
destinació del PUOSC 2011. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Acceptar la següent ajuda inclosa en el PUOSC 2011 per finançar la següent 
actuació, i acceptar la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Actuació núm. 2011/1424 
 
Títol: Adquisició per expropiació del terreny situat a Can Ubach: 
 
Pressupost total     400.000 euros 
Aportació de l’entitat         70.000 euros 
Subvenció PUOSC total    330.000 euros 
Subvenció PUOSC-PG 200.000 euros 
Subvenció PUOSC-MN     50.000 euros 
Subvenció PUOSC-ET     80.000 euros 
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Segon.- Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica perquè 
l’actuació s’executi amb normalitat. 

Tercer.- Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència que 
sobrevingui abans de l’inici de l’actuació o durant la seva execució. 

Quart.- Que aquesta actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària. 

Cinquè.- Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, així com també 
de les autoritzacions i concessions administratives necessàries per a l’inici i execució de 
l’actuació. 

Sisè.- Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida pressupostària 
especificada a continuació hi ha consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta 
actuació.  

Número de partida 07-151-60000 del Pressupost any 2012. 

VOTACIÓ.-  Unanimitat dels membres de la Corporació. 

 

2. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL ANY 2013, LES BASES 
D’EXECUCIÓ I LA PLANTILLA DE PERSONAL. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER CARBONELL I GAVALDÀ i exposa que s’ha elaborat el 
pressupost per a l’exercici 2013. 
 
Atès l’informe de la Secretària-interventora sobre el compliment dels requisits de la Llei 
Orgànica 2/2012 en l’aprovació del pressupost. 
  
Atesa la memòria de la Presidència explicativa de la plantilla i la relació de llocs de treball. 
  
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general per a l’exercici de 2013, el qual 
resumit per capítols és el següent: 
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Resum pressupost 2013  

Concepte  

Ingressos  

Capítol 1. Impostos directes 550.000’00 

Capítol 2. Impostos indirectes 100.000’00 

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 808.145’80 

Capítol 4. Transferències corrents 6.674.275’35 

Capítol 5. Ingressos patrimonials 29.427’26 

Capítol 7.Transferències de capital 465.511’43 

Capítol 8. Actius financers 4.038’86 

Capítol 9.Passius financers  

Total  ingressos 8.631.398’70 
 
 
 

 
 
Despeses  

Capítol 1. Remuneracions de personal 2.009.310’48 

Capítol 2. Compra de béns corrents i serveis 
2.242.217’87 

 

Capítol 3. Interessos 89.620’00 

Capítol 4. Transferències corrents 2.904.864’36 

Capítol 6. Inversions reals 397.360’99 

Capítol 7. Transferències de capital 643.000’00 

Capítol 8. Actius financers 10.000’00 

Capítol 9.Passius financers 335.025’00 

Total despeses 8.631.398’70 
 
 
SEGON.- APROVAR les bases d’execució del Pressupost any 2013, les quals van annexes al 
mateix. 
  
TERCER.- APROVAR la plantilla pressupostària de personal d’aquesta Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix,  que comprèn tots els llocs de treball amb les seves retribucions, 
contemplats en la Relació de Llocs de Treball la qual va annex a la mateixa, i en la que es 
preveu l’amortització de llocs de treball i la dotació d’un nou lloc de treball,  pels motius 
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que figuren en la memòria que acompanya a la plantilla. 
 
QUART.- MODIFICAR la Relació de Llocs de Treball i l’Organigrama, per adaptar-lo a les 
modificacions de la plantilla de personal per l’any 2013, d’acord amb la memòria que 
s’acompanya. 
 
CINQUÈ.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe de la Secretària-interventora d’avaluació del 
compliment dels objectius de la llei orgànica 2/2012. 
 
SISÈ.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant 
el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa 
que com ja es va explicar en l’audiència pública, molta part del pressupost, en els ingressos, en 
el capítol 1, hem calculat una rebaixa important, seguint el criteri de prudència que tenim en 
aquesta EMD i tal com està la situació econòmica creiem que és prudent seguir sent fins i tot 
una mica més prudents del que hem estat fins ara. Els ingressos els hem calculat segons la pre-
liquidació de l’any 2012, la  liquidació de l’exercici 2012 la tindrem pel proper Ple, per tant, 
l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys, capítol 1, l’hem calculat en 550.000€ quan la 
pre-liquidació està en 1.049.701€, el capítol 2, impostos indirectes, en la pre-liquidació tenim 
169.706€, tenim pressupostat 250.000€, per tant tenim menys liquidació i pressupostem 
100.000€, per tant continuem amb aquest criteri de prudència. Taxes i altres ingressos, capítol 
3, 808.145,80€, el capítol 4, que és el més important, que són les transferències corrents, és on 
estan les subvencions i el conveni amb Sant Cugat, i aquest és el que és tenim una previsió de 
5.282.800,23€, respecte al 2012 suposa un increment de 627.931€. Això és degut al que l’IBI 
ha augmentat i aquesta partida augmenta considerablement. El total de les transferències 
corrents és de 6.674.275,35€ per tant la major part ve de l’Ajuntament de Sant Cugat. El capítol 
5, ingressos patrimonials 29.427€, el capítol 7, transferències de capital 465.511,43€, actius 
financers, devolució de bestretes 4.000€. Temes importants també, per la liquidació calculem 
una partida de 400.000€ igual que l’any passat, hi ha en el capítol 4, 364.697,76€ d’ingressos 
que corresponen al nou afitament que es va aconseguir de les 90 finques, i correspon a la 
meitat, ja que l’altre meitat ja la vam cobrar l’any passat. En aquest cas és ingrés net perquè 
les despeses les vam pagar totes l’any passat en l’exercici 2012. Hi ha una novetat, una partida 
important, que és el tema del nou conveni amb Sant Cugat, està en negociació, es van reunir a 
nivell tècnic, han d’elaborar una proposta formal amb els números i les clàusules i estem 
esperant resposta. Però com que aquest any la llei ha canviat i no es poden fer modificacions 
amb romanent ni amb major ingrés, el que hem fet és crear una partida que només disposarem 
d’ella si realment el conveni ens és favorable. Potser que el conveni ens sigui favorable o que 
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augmentem les bestretes que rebem de tots els ingressos, i per tant augmentaríem la partida 
d’ingressos. El que hem fet és crear una partida que està tant en ingressos com en despeses, 
que ens permetrà fer modificacions pressupostàries sense incomplir la nova normativa, i ens 
donarà una mica més de llibertat de maniobra per aquest exercici. Les transferències de la 
Generalitat per EMD’S són 16.898€, hi ha una subvenció de la Diputació de Barcelona de suport 
a la solvència local de 61.342€, que ja la vam cobrar l’any passat, al final de 2012, i aquest any 
també la rebrem. I una altra partida d’una subvenció del PUOSC que és durant 4 anys, de 
120.000€, 30.000€ cada any, i aquesta també consta a la partida de despeses imprevistes per 
si quan la cobrem poder-la utilitzar. Això pel que fa al tema d’ingressos, pel que fa al tema de 
despeses, el capítol 1, remuneració del personal, hi ha hagut baixa, perquè hi ha remodelacions 
en el capítol de personal que us explica tot seguit la senyora Baldoví. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRAS i manifesta que pel que fa a la proposta 
de modificació de la plantilla de personal, en primer lloc, s’amortitza la plaça d’una netejadora, 
que en aquest moment està vacant, com a part del procés que es va iniciar des de fa un temps, 
d’externalització del servei de neteja dels edificis municipals, perquè la gent s’ha anat jubilant i 
les places no s’han anat cobrint. En segon lloc, la Brigada d’Obres i Serveis, durant aquest any 
2013, es jubilarà la persona que està cobrint la plaça d’Oficial Primera, manteniment general 
Ferran i Clua. Aquesta plaça ja d’inici, és una plaça que està dedicada a extingir en el moment 
de la jubilació d’aquesta persona. El que pretenem fer i donat que la Brigada d’Obres i Serveis 
és un servei essencial i necessari a Valldoreix, serà cobrir en el mes d’octubre, quan aquesta 
persona es jubili, la plaça d’Oficial Primera, manteniment general, sense la dedicació només a 
Ferran Clua. Per altra banda, proposem la contractació d’un Director de serveis territorials. 
Aquesta persona farà la coordinació de tot el que és el Departament de Serveis Territorials. 
Aquesta plaça existeix dins l’organigrama de l’EMD, en aquests moments està vacant, no està 
ocupada, encara que si que ho ha estat en el passat, i volem dotar-la mitja jornada, és a dir 
una dedicació setmanal de 20 hores. Hi ha una modificació de consignacions pressupostàries 
pel que fa al personal, perquè no s’aplicaran els increments sobre les retribucions del personal, 
tal com estableix la Llei de pressupostos generals de l’Estat, si que s’incrementen els triennis, el 
personal que durant el 2013 compleix trienni, doncs se’ls reconeix aquesta quantitat, dotarem la 
partida corresponent al Director Territorial, i hi ha una disminució de les partides de les 
retribucions laborals de Brigada per aquesta jubilació, també a Serveis Generals, causa de 
l’excedència voluntària de la tècnica d’esports, retribucions de laborals de l’Escola Bressol, que 
hi haurà la jubilació d’una educadora, i per altra banda, també baixa aquesta partida per la no 
contractació de dues auxiliars d’educadora que si recorden en el mes de junys de 2012 se’ls 
finia el contracte temporal que tenien, i també el mes de juny de 2012, la plaça d’auxiliar 
administratiu de serveis territorials va donar-se de baixa. Pel que fa al Capítol de personal això 
és tot. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i continua amb la seva explicació del 
pressupost amb l’apartat de despesa. El Capítol 2, hi ha un increment important, la pre-
liquidació està en 1.818.191€ i estem pressupostant 2.242.217€ i això es deu a aquesta partida 
de despeses imprevistes que puja un total de 417.398€. Com he dit abans, hi ha la partida 



 
 

 
 

6

amb els ingressos que podem aconseguir amb el nou conveni, la subvenció del PUOSC, i hi ha 
una diferència d’ingressos respecte a despeses, de 50.000€ que els posem també en aquesta 
partida i són els que estaran disponibles per si hi ha alguna modificació. En aquest capítol, hi ha 
dades interessants, manteniment general de carrers i viabilitat augmentem la partida, estaba 
pressupostat en 70.000€ s’ha liquidat en 75.000€ i pel 2013 augmentem fins a 80.000€, en el 
tema de mobilitat augmentem també 10.000€, passem a 40.000€, manteniment de la casa de 
la vila, disminuïm la partida; hem estat controlant molt el tema dels manteniments, consums i 
en alguns hem aconseguit estalvi per aquest any i per tant anem ajustant les partides. En altres 
és més complicat, com el combustible, on han pujat l’IVA i el mateix carburant. Com a novetats, 
les partides de Festa Major, l’hem dividit en Festa Major Cultura, Festa Major Joventut, i Festa 
Major Esports, adequant-la a les diferents vocalies, per a que hi hagi millor coordinació. També 
activitats culturals i activitats de joventut també estan separades perquè es vol potenciar el 
tema de joventut. Hi ha una partida nova que és contracte de serveis generals que és la neteja 
de la casa de la vila, amb 17.395€ que la portarà l’empresa que ja presta el servei de neteja als 
altres departaments. El contracte de portes obertes del Ferran Clua, dotat amb 15.000€, servei 
de recaptació, 32.000€, el disminuïm ja que si paguen menys plusvàlues, també haurem de 
pagar menys pel servei de recaptació. Per tant, diem que tot es manté bastant semblant, el que 
fa que augmenti aquest capítol és aquesta partida de despeses imprevistes. Pel que fa al capítol 
3, els interessos baixen i per això també es disminueix i queda en 89.620€. El capítol 4, es 
queda en 2.904.864,36 €, les transferències de l’Ajuntament de Sant Cugat, el que nosaltres 
pagarem, pujarà una mica, és clar que si rebem més també paguem més; la concessió de 
transports s’ha fet molta feina, i com ja vam anunciar en altres plens, no es pagarà l’IVA i això 
farà que disminueixi la partida. Passarà de 690.000€ a 590.000€. Pel que fa el capítol 6, 
inversions reals, ho vam explicar a l’audiència pública, però ho explicaré una mica, la 
urbanització del carrer Caçadors, amb 162.134€; inversió en informàtica, ja que s’han d’anar 
renovant els equips amb un pressupost de 10.000€; inversió al CEIP Jaume Ferran i Clua, se li 
diu millores pedagògiques que es fa cada any, amb una inversió de 30.000€; l’enllumenat de 
l’IES Arnau Cadell, són 23.000€; reforma de l’enllumenat per estalvi energètic, són 32.000€; 
compra d’una màquina per tirar sal, 4.400€; redacció del projecte de construcció de rotonda i 
pont del Rossinyol 20.545€; aparcament i carril bici, 44.853€; premis concurs idees per la plaça 
de la centralitat, 17.000€; i redacció del pla especial de la centralitat 53.030€. Per tant aquesta 
partida d’inversions queda en 397.360,99€. Pel que fa a les inversions, la llei només ens permet 
finançar-les amb recursos propis o amb subvencions, per tant l’enllumenat de l’IES Arnau Cadell 
es financia, 18.000€ amb recursos propis i 5.000€ amb la subvenció que dona l’AMPA de l’Arnau 
Cadell. La urbanització del carrer Caçadors, 21.272€ amb recursos propis i 140.000€ amb CCEE. 
Soterrament de les torres d’alta tensió, dels 643.000€, 243.000€ de recursos propis i 400.000€ 
de la Xarxa de Barcelona que vam aconseguir i aprovar en el darrer ple. La reforma de 
l’enllumenat per estalvi energètic, 32.300€, 16.157€ amb recursos propis i 16.157€ amb 
subvenció. L’aparcament i el carril bici, és un pressupost de 44.800€, 500 són amb recursos 
propis, 44.354€ amb subvenció. La màquina de la brigada es financia amb recursos propis. La 
redacció de projecte de rontonda i pont, 20.545€ amb recursos propis; la informàtica, 10.000€ 
amb recursos propis, i les inversions del CEIP Jaume Ferran i Clua són inversions amb recursos 
propis. El premi de concurs d’idees i la redacció del pla especial de la centralitat, els 17.000€ i 
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els 53.000€ també amb recursos propis. El capítol 8, d’actius financers, que són les bestretes, 
són 10.000€ i els passius financers, capítol 9, 335.027€. Perdoneu, m’he deixat el capítol 7, que 
són els 643.000€ de l’aportació de les torres d’alta tensió. Per tant el pressupost total queda en 
8.631.398,70€. Es un pressupost molt realista amb la situació que estem vivint, és un 
pressupost ajustat i és un pressupost on s’acaben les inversions de les torres d’alta tensió, obra 
primordial per Valldoreix, i també on es comença a fer alguna inversió en temes de mobilitat, 
com és el carril bici, etc. Creiem que és un bon pressupost. Només faltaria explicar els temes 
dels tres objectius que hem d’acomplir i que és l’objectiu de l’estabilitat, la regla de despesa i el 
deute. M’agradaria explicar-vos com està l’EMD perquè és una situació prou bona i també 
perquè cal ser prudent en el moment d’elaborar un pressupost i de crear despesa. Ser prudent 
és bo i aquí es demostra. L’objectiu d’estabilitat, ens diu que els ingressos dels capítols 1 al 7, 
menys les despeses dels capítols 1 al 7, la diferència ha de ser positiva. En el nostre cas, 
comptant amb la pre-liquidació, etc, dóna 359.542€ positius, és a dir un 4,17% positiu i 
acomplim amb aquesta regla. Si nosaltres augmentem l’endeutament, augmentem els ingressos 
del capítol 9, no computarien aquí perquè aquí només computen de l’1 al 7. Però en canvi la 
inversió si que computaria perquè és capítol 6, i llavors trencaríem aquesta regla. Per això diem 
que les inversions han de ser finançades amb recursos propis o amb subvenció, és la única 
manera de fer-ho. La regla de la despesa diu que l’increment de la despesa mai pot ser un 
increment superior a l’1,7 respecte de la despesa de l’any anterior. Per tant, si nosaltres mirem 
els nostres números, dóna que l’increment de la despesa d’aquest any respecte de la despesa 
de l’any anterior, és de -12,62% i això és degut a que l’any passat varem tenir la despesa de 
les torres d’alta tensió 1.200.000€. Per tant aquesta normativa també l’acomplim i amb molt 
marge. I l’objectiu del deute, que diu que el deute no pot ser superior al 75%, amb les pre-
liquidacions, veiem que de capital viu, el que devem, és 2.542.000€, l’amortització ordinària és 
de 335.000€ i per tant ens queda un saldo de 2.207.000€ corresponent als ingressos corrents 
liquidats a la previsió de liquidació que són 8.000.000€, ens dona que el nostre deute viu –
previst, perquè se sabrà en el proper ple-, és del 27%, per tant tenim una ratio d’endeutament 
molt bona. Per tant complim amb els tres objectius. S’assoleix l’objectiu d’estabilitat, l’increment 
obtingut del càlcul de despesa no supera l’aprovat per l’exercici, i l’objectiu del deute per 
l’exercici està dins dels marges legals. Crec que és important saber-ho –encara que en el proper 
ple es confirmarà- perquè hi ha pocs ajuntaments que estan així de bé.  
 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i 
manifesta que aquests pressupostos me’ls he mirat forces vegades, si més no els esborranys, 
encara que el definitiu el tinc des del dia 18, i hi ha algunes coses que he demanat diverses 
vegades i ningú m’ha respost. La primera és que el conveni amb Sant Cugat no està tancat i 
llavors la partida que tenim pressupostada no sabem quina serà definitivament i no sabem d’on 
venen aquestes quantitats, quines són d’impostos com el IBI, etc. i quines són partides que 
venen de l’Estat i de la Generalitat. A més aquest conveni crec que s’havia d’haver tancat l’any 
passat, abans del 31 de desembre, i encara està per solventar. També el desglossament de 
tresoreria no sé quin és, no sé què hi ha dins d’aquest romanent, si són coses en efectiu o si 
són coses que estan pendents que les entitats ens abonin. Tampoc no sé quines són les 
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factures pendents encara per pagar del 2012, cosa que faria variar també el romanent de 
tresoreria. Hi ha altres partides que la veritat no he tingut temps d’estudiar i demanar el detall 
perquè són moltes les partides que hi ha. També volia dir que d’aquests pressupostos 
lògicament no estem d’acord amb les partides que estan destinades al centre esportiu, és una 
quantitat molt elevada i no estem d’acord amb ella. He observat que hi ha moltes partides 
externes, que són feines que es fan exteriors, quan creiem que hi ha prou personal a l’EMD 
perquè aquestes feines les puguin fer. Entre elles, he observat perquè me n’he assabentat per 
casualitat per la premsa, perquè no en tenia idea, i potser ara algú m’ho pot respondre, les 5 
Milles femenines que sempre s’havien fet des de l’EMD en col·laboració amb les entitats, també 
les fan externament. Per això, jo en el pressupost no he sabut veure la partida, no sé si és una 
oferta especial, però no he sabut veure... Igual que aquesta partida, moltes altres coses que es 
fan a exterior. Bàsicament, aquestes son les partides que no tinc gens clares d’aquest 
pressupost, a part de les que pugui anar veient de mica en mica i que ja li aniré comunicant, 
senyor Gavaldà.  
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que efectivament el 
conveni amb Sant Cugat no està tancat, i el dubte és de com calculem aquesta partida? 
Aquesta xifra es pot aconseguir fàcilment tenint un conveni que et doni el mateix que et dona 
ara, però augmentant el percentatge de bestreta que liquidem. Ells ens paguen –per exemple i 
parlo de memòria-, el 80% de l’IBI en bestreta, i el 20% restant, menys el que no cobren, que 
sempre n’hi ha, ens el paguen amb la liquidació. Nosaltres podríem aconseguir tenir més ingrés 
aquest any contrarestant de la liquidació. A més que ens donessin en bestreta un 80% que ens 
donin un 90%, ajustant les bestretes a l’alça, tindríem més pressupost per aquest any i també 
pels successius exercicis. Al final els números serien els mateixos però computarien a l’any 
corrent. Pot ser així, o no, podem negociar un conveni que sigui molt favorable per l’EMD però 
com ja li vaig comentar, no està tancat i no està començat a negociar a nivell polític, però la 
porta és molt oberta. Però ens veiem obligats a presentar-ho així per fer les modificacions 
pressupostàries durant l’any i després ja es veurà si en lloc de 340.000€ són 200.000€, doncs 
només podrem disposar d’aquests 200.000€ i els altres quedaran amb res. Però havíem de 
crear una partida i posar una xifra orientativa per poder ser més resolutius durant l’any i no 
haver de fer modificacions pressupostàries i haver de fer informes i més informes cap a la 
Generalitat i cap a l’Estat i Hisenda. Així tenim un marge més ampli per poder treballar més 
fàcilment. L’any passat no teníem aquesta obligació de fer tots els informes i no calia tenir 
aquesta partida. És una manera de treballar que ens donarà més bons resultats durant l’any. 
Pel que fa al romanent de tresoreria, i és veritat que m’ho va demanar un parell de cops, i li 
vaig respondre que fins el 28 de febrer que hi ha la liquidació no podem saber quin és el 
romanent de tresoreria i en quin estat està cada un dels punts. Realment el romanent de 
tresoreria no serà tot “cash”, ni molt menys perquè tenim molts deutes de la Generalitat, etc. 
Per tant, és un romanent fictici. En el proper Ple es donarà compte de la liquidació del 
pressupost, i si que sabrem quin és el romanent real i en quins nivells està l’estat comptable. 
Pel que fa a les factures pendents de 2012, igual, fins que no tinguem el tancament del 2012, 
no podrem saber quines factures han quedat pendent, i serà en el proper ple que es passarà la 
primera modificació pressupostària amb les factures que es poden pagar amb romanent. 
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Això a la junta de portaveus es va parlar que nosaltres ho computàvem a la partida i el senyor 
Canals també ens va recomanar de si es pot pagar amb romanent, millor fer-ho en la primera 
modificació pressupostària, les factures que no han entrat en el 2012, i així ja sabrem què 
tenim. Fins el març no ho sabrem. L’any passat si que ho sabíem perquè el pressupost el varem 
aprovar el mes de març i va coincidir així. Si aproves el pressupost abans, no fas el tancament 
fins el 28 de febrer i no tens tota aquesta informació que es donarà en el ple del mes de març. 
Pel que fa el Complex Esportiu, està clar que no hi estan d’acord, ja ho hem parlat molts cops, i 
si no recordo malament aquest any es pagarà uns 65.000€, l’any passat es van pagar 130.000€, 
per tant creiem que l’estalvi és significatiu. I pel que fa a les 5 Milles femenines, és veritat que 
s’externalitza, no hi ha partida que digui: externalització de les 5 Milles femenines, perquè 
queda dins de la partida d’activitats esportives i les factures es computaran en aquesta partida. 
Que aconseguim amb això: organitzar les 5 Milles sempre és complicat, és una cursa que és 
molt important per aquest municipi, és una cursa que és el 10è any que es fa, no disposem de 
la tècnica d’esports, perquè està d’excedència laboral, i el que hem aconseguit és tenir 700 
persones inscrites i el nostre propòsit és arribar a 1.000 inscrites. Per tant creiem que 
externalitzar-la no ha estat tant dolent perquè l’hem professionalitzat, posem el xip, una cursa 
com molt més professional com les que es fan en d’altres municipis i el més important és que 
continua sent gratuïta. Curses d’aquesta categoria amb xip i gratuïta és complicat trobar-ne 
actualment, perquè les curses són cares. Esperem que tot surti bé i sigui una bona cursa.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que en relació a que la 
tècnica havia plegat, jo tinc entès que la tècnica havia deixat això molt enllestit i molt ben 
preparat i que hi ha una persona de dins de l’EMD que coneix perfectament com està el tema i 
que està capacitada per poder fer-ho. Que en saps d’això? 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que no és tema d’aquest ple, 
però que li contesta. Que la tècnica que es refereix ho va deixar molt enllestit amb aquesta 
empresa, perquè la tècnica estava des del setembre treballant amb ells, i ella va marxar al 
desembre. Ella va estar treballant amb el senyor Oriol Gracia que és el director d’aquesta 
empresa i totes les reunions amb aquesta persona per deixar-ho tot enfilat. Per tant va ser a 
proposta de la tècnica fer-ho d’aquesta manera i va ser ella qui va proposar aquesta empresa. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ, i manifesta que primer de tot volia 
agrair vàries coses al senyor Gavaldà –i això segur que no s’ho esperava- que tinguéssim la 
informació del pressupost des del 3 de gener, és a dir que temps, des del nostre punt de vista, 
l’hem tingut per mirar-lo. Hi ha hagut una reunió preparatòria i una segona reunió no es va 
poder fer finalment, però si que sempre que s’ha necessitat un aclariment sobre el tema hem 
tingut una resposta ràpida i des del nostre punt de vista molt aclaridora. Això no vol dir que 
estiguem d’acord en com s’està administrant el pressupost de Valldoreix. Primer comentava 
vostè que hem d’aconseguir complir amb tres objectius: l’estabilitat, la regla de la despesa i el 
de l’endeutament. M’atreviria a dir que el primer punt el complim perquè incomplim. Estem 
reconeixent un ingrés l’any 2013 que en realitat s’hauria de comptabilitzar el 2012, però que 
com el seu cobrament és en el 2013, se’l considera d’aquest exercici i estem parlant 
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d’una xifra de 360.000€. Gràcies a aquest punt es cobreix l’objectiu d’estabilitat. Però també 
hem de ser conscients que l’any que ve aquests 364 no hi seran. Aquest pressupost inicialment 
ja entrava amb un dèficit de 360.000€ i s’ha saldat així. També s’han fet i s’ha jugat molt bé 
amb la llei, s’han posat uns ingressos que potser s’aconsegueixen i l’aplicació d’aquests 
ingressos per a que no vagin directament a romanent de tresoreria. Ha estat una bona 
aplicació. Però, el que no compartim és el criteri d’aplicació de la despesa, per una banda 
entenem que la Brigada necessita més personal per poder fer correctament la seva feina, des 
del nostre punt de vista no s’hauria d’esperar al mes d’octubre per posar una persona, sinó que 
posaria ja dues persones, que s’ha de sacrificar per una altra banda, doncs es fa; però no 
estem cobrint les principals competències de Valldoreix com cal, i això vostès ho saben. Per 
altra banda estem mantenint una Escola Bressol que està sent una autèntica sangria, que per 
82 famílies que inicialment eren totes de Valldoreix i ara resulta que no, que la meitat són de 
fora de Valldoreix....Escolti’m... l’Escola Bressol suposa a l’any 687.000€ de despeses i els 
ingressos són de 420.000€ i encara li hem de restar la subvenció que ve del 2011, que està 
imputada aquest any com a ingrés. El forat que hi ha per 82 famílies de les que sols 40 són de 
Valldoreix no sembla equitatiu. No perquè la resta de les famílies de Valldoreix que podrien dir 
el mateix, volem que es faci amb nosaltres el mateix, una despesa com aquesta. No trobo que 
sigui equitatiu. Per altra banda, el tema de les inversions, el carril bici, pot ser un tema molt 
interessant, però tenim un carril bici a la Rbla. M.J. Verdaguer que va costar 1.200.000€ i trobar 
una persona que vagi en bicicleta per allà, és complicat. No és una afició que tingui la gent 
d’aquella zona. No dic que la gent no vagi en bicicleta, però penso que les inversions les hem 
de canalitzar cap altres temes més necessaris. Podem millorar l’enllumenat de Valldoreix, tenim 
una partida de 30.000€ destinada a enllumenat, es pot fer un esforç i hi ha producte en el 
mercat que ofereixen estalvi força importants, al voltant d’un 40%, i que no requereixen la 
inversió que s’està fent a Sant Cugat. La inversió a Sant Cugat crec que és de 5.600.000€ per 
obtenir un estalvi d’un 40%, passaria a d’1.300 a 900.000€, un “paypakc” de la inversió de 
almenys 15 anys. Aquí no es requereix una inversió d’aquest calibre! I la despesa que tenim 
d’enllumenat públic és de 250.000€, CEIP Jaume Ferran i Clua 23.000€, queda per veure la de 
l’Escola Bressol i casa de la vila. Podem aconseguir un fort estalvi fent aquesta inversió en 
enllumenat, hi ha moltes empreses que estan molt ben preparades i a molt bon preu. El pla de 
la centralitat que es vol fer, crec recordar que el que tenim del 2007, es va fer un, es van 
recollir totes les propostes que els veïns van fer que eren molt interessants, però la gran part 
inassumibles per part d’aquesta EMD. Es va fer la presentació i realment era molt bonic i ho dic 
seriosament, hi havia coses molt bones, altres que se sortien de lloc perquè requerien una 
inversió de més de 20.000.000€. Vostè ho ha dit fa un moment, la llei ens obliga a que si volem 
fer inversions, les hem de fer amb recursos propis. I perquè no ens fem la pregunta de quan 
aconseguirem una inversió de 20.000.000€ o 10.000.000€ per aconseguir fer-la? Ens costarà i 
molt! Llavors plantejar aquestes coses de la plaça de la centralitat que em sembla molt bé, però 
que trepitjant de peus a terra, no caiguem en el mateix error que amb l’anterior que deia: 
tindrem un cine i un teatre! No! Que no fa falta! No ens enganyem, no enganyem a la gent i 
sobretot mesurem com plantegem aquestes inversions. D’entrada pel projecte, que es podria 
fer un concurs on ens presentin propostes des de fora i no haver de destinar ara 53.000€ a un 
pla de centralitat. Comparant preus, l’altre dia estava en el ple de Sant Cugat, el pla de 
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mobilitat de tot Sant Cugat ha requerit una inversió de 240.000€, el projecte que s’està 
plantejant aquí és de 53.000€ en una plaça de la centralitat. No ho trobo proporcional, és 
exagerat l’import que tenim destinat a això! Pel que fa a l’estructura de personal que proposen, 
continuo pensant que l’EMD disposa en aquest moment de dos arquitectes, un arquitecte 
tècnic, un enginyer, una tècnica de medi ambient i tres secretàries. Penso que hauríem de 
reduir l’estructura, mirar de tenir una estructura més senzilla, més petita. I això si ens fiquem 
àrea per àrea podem aconseguir estalvis, i en canvi a la Brigada d’Obres ens falta gent. És una 
qüestió de com portar els números, i els calers els tenim, si, però no els estem aplicant 
acuradament. Jo penso que no. Ho hem d’enfocar d’una altra manera. És per aquestes raons 
que no podem donar suport a aquest pressupost. A banda de com deia la senyora Carme 
Babiloni, efectivament hi ha una xifra de l’Ajuntament de Sant Cugat que no sabem, que està 
pendent de liquidar, val, depèn de com vagi la negociació, però és llavors una aproximació. 
Esperem que s’hi acosti perquè sinó ens pot provocar un petit desequil·libri, una petita sorpresa 
final. Per aquestes raons no podem donar suport al pressupost de l’EMD. Entenem que 
l’aplicació no és acurada, les inversions, i el de les torres d’alta tensió per fi s’està complint un 
desig de tot Valldoreix, i no és qüestió de banderes, pensi políticament com pensi la gent, 
tothom volia aquestes torres afora i s’està complint. I estem aplicant un pressupost que també 
teníem previst l’any passat. Si traiem de les inversions les torres d’alta tensió, ens queden 
100.000€, 150.000€? Hem de millorar l’aplicació del pressupost i fer un plantejament seriós 
amb el tema de l’Escola Bressol. Ara perquè estem a mig curs, el mes de febrer, però 
plantejaria el mes de juny de tancar-la o donar la seva explotació a fora per a que a aquesta 
EMD no li costi més de 300.000€. Res més. Gràcies. 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que pel que fa el carril bici, tota 
la inversió que suposarà fer el carril, es fa mitjançant una subvenció. El que hem fet és aprofitar 
una subvenció per fer-lo. Ja que disposem de la subvenció, doncs fem-lo, el pla de mobilitat el 
tenia contemplat i és una oportunitat més per millorar el territori. Pel que fa a l’enllumenat, 
creu que no fem prou esforç, i la direcció és aquesta, s’està treballant en aquesta direcció i 
aquest pressuposts és un petit pas, i si que l’objectiu és fer el més estalvi possible, respectant 
el medi ambient , menys consum possible, i està clar que no es pot fer fent una inversió 
desorbitada i que tinguem una amortització en 15 o 20 anys. S’hauria de fer alguna cosa amb 
cara i ulls, i que amb el que estalvies per un costat, puguis anar fent inversió per l’altra. Pel que 
fa l’Escola Bressol, no ho compartim, estem intentant trobar l’equilibri necessari i que és un 
equipament important per aquest municipi i no s’ha de martiritzar l’Escola Bressol perquè és 
prioritari. Pel que fa la centralitat, deia de fer un concurs, i els diners aquests és per fer el 
concurs d’idees i fer el dibuix, i això és el que s’ha pressupostat per aquest any. Pel que fa al 
personal, penso que s’ha fet moltíssima feina, és el personal que tenim, és el que necessitem i 
que no es pot anar apretant tant a la gent i el personal ja està patint prou retallades d’uns i 
altres i també són persones. Actualment el personal està proporcionat a les necessitats de 
l’EMD. Pel que deia de la transferència de les noves finques que l’any que ve no tindrem, 
aquests 300.000€ no es fan servir per pagar pressupost ordinari, tal com es va fer l’any passat, 
i aquesta era una fixació que teníem des del departament d’economia de dir, l’any vinent 
aquests 300.000€ no es poden fer servir per pagar despesa ordinària perquè en el 2014 no 
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els tindrem. Per tant hem aconseguit que aquests 300.000€ l’any 2013 es destinen a inversió. 
Ho vam explicar a l’audiència pública del concepte de pressupost ordinari i pressupost real. 
D’aquesta manera creiem que hem aconseguit l’estabilitat del pressupost ordinari, i els 
ingressos ordinaris són 50.000€ superiors a les despeses ordinàries, per tant està prou 
equilibrat. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que és possible que l’any que 
ve tinguem l’estabilitat però no l’equilibri, per una raó, perquè miri vostè ho deia del capítol 1 a 
capítol 7, aquest any dona positiu, el que hi ha aquest any com a actius financers, capítol 8 i 9, 
són 4.000€, a despeses, el capítol 8 i 9, són 336.000€, i l’any que ve l’equilibri, l’estabilitat la 
tindrem i estarem així, a zero. Però el dèficit el tenim garantit, perquè hem de fer front als 
passius financers que són de 336.000€, aquest és el foradet d’entrada que ja tenim. I tot això si 
no es complica i Sant Cugat es desperta i diu que vol fer una retenció superior al 20% o el 15% 
que no sé ben bé el que està fent ara, que facin una retenció superior, que hi hauria una part 
dels ingressos del 2013 que passarien al 2014, i aquest foradet seria més gran. El tema de 
l’equilibri i de l’estabilitat, hem d’anar en compte com apliquem el terme perquè depenent de 
com el plantegem pot transmetre una sensació equivocada. Pel tema de l’Escola Bressol, són 
formes de veure-ho, vostè te la seva i jo la meva. Pel que fa el personal, portar l’equilibri en 
aquest tema és molt complicat i hi estic totalment d’acord, és molt complicat; i més amb les 
retallades que estan patint, de salari, de la paga extra, de vacances, etc. Jo em refereixo a 
nombre de persones que treballen a l’EMD no al personal perquè no tinc res en contra amb cap 
de les persones que treballen a l’EMD. I no és un atac directe a ningú. Vostès saben que quan 
s’han convocat places en aquesta casa, jo he anat a la persona, i els he dit, que sàpiguen que 
jo no estic d’acord amb la plaça que es convoca, perquè considero que no és necessària, però 
no és una qüestió personal amb ella. Quan aquesta persona ha aconseguit la plaça sempre he 
anat a felicitar-la. “Lo cortés no quita lo valiente”. Considero que l’EMD pot funcionar amb 
menys gent i que a la Brigada d’Obres i Serveis necessita més recursos. Són formes de dirigir 
que puc compartir o no, però que respecto. I si no estic d’acord ho dic que és el que estic fent 
ara. 
 
Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta que només un petit apunt sobre 
el tema de l’estabilitat. Efectivament, a la liquidació del pressupost que es presentarà en el 
proper ple, ja no complirem aquesta estabilitat perquè s’incorpora tota la despesa de les torres 
d’alta tensió, i serà negatiu. Que ens provocarà això? Haver de fer tot un pla d’estabilitat. El que 
fa la llei és penalitzar-nos l’any vinent i haver de fer un pla de sanejament i el 2015 ja tornarem 
a estar bé. Realment quan incorpores la despesa trenques l’estabilitat però ho veurem en el 
proper ple i ja ho explicarem quan tinguem els números. Gràcies. 
 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que respecte al tema de 
personal, el senyor Canals veu que a l’EMD tenim massa gent i que la Brigada va justa. Estic 
d’acord en que la Brigada va justa i tot el govern també hi està d’acord, segurament la senyora 
Babiloni també i el ciutadà també. El que passa és que hi ha un govern del PP a Madrid 
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que no ens deixa ampliar el personal tant com podríem afrontar el cost. No és una qüestió de 
costos sinó de possibilitats. Com he dit en la memòria, podem justificar un Oficial de Primera 
manteniment general perquè hi ha unes jubilacions prèvies i podem justificar en un cas i no 
més que en un cas, la urgència, la necessitat d’aquest servei. Però no podem ampliar la brigada 
en 5 efectius, ens agradaria però no podem. No ens deixen. Pel que fa al personal de l’edifici, 
als Serveis Territorials, Administratiu, Comptabilitat.... al nostre entendre és un personal 
equilibrat perquè tenim totes les competències bàsiques i primordials de l’EMD cobertes. No 
només a nivell tècnic sinó també del personal que es necessita en el departament per portar a 
terme la feina i resoldre les qüestions amb diligència. És el nostre parer, i vostè ho sap, hem 
mogut el personal, l’any passat també es van fer uns certs canvis en l’organització com en 
nombre d’efectius, però en aquests moments al nostre entendre és correcte. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que part de l’ajust que 
s’haurà de fer, una solució ja la té i és l’Escola Bressol, encara que no agradi. Si ja sap que l’any 
que ve tindrà dificultats per les torres d’alta tensió... “el dicho dice: cuando veas las barbas de 
tu vecino cortar pon las tuyas a remojar”, comencem a córrer! Sinó patirem per una qüestió 
que podem evitar. Pel que fa al personal, no se si hi ha contractes laborals que podem rescindir 
i d’aquesta manera baixem el ratio de personal d’aquí, es pot passar a la brigada. 
 
Pren la paraula la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que si tots els contractes 
laborals es poden rescindir en el cas que siguin interins no caldria pagar una indemnització, en 
el cas que no, si que s’hauria de pagar indemnització. Potser es pot, voler no es vol, aquesta és 
la diferència.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que del tema de 
l’organigrama te un dubte perquè li van presentar una plantilla que després vaig demanar 
explicacions i veig que hi ha un director tècnic territorial nou, quan no es pot contractar ningú 
pel que esteu dient, i volia saber si és eventual o fix. Després observo que en la plantilla hi ha 
una plaça d’arquitecte que no tenim ningú, segons se’m va explicar, com és que no tenim 
arquitecte a l’EMD. 
 
Contesta la  senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que si que tenim arquitecte a 
l’EMD. Aquest arquitecte que és funcionari.... 
 
Interromp la senyora  CARMEN BABILONI I SESMA i pregunta qui .... 
 
Continua la seva intervenció la senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS i manifesta que és la 
mateixa persona que està ocupant la plaça d’urbanisme i mobilitat, és a dir, el cap de mobilitat 
té la plaça d’arquitecte i com que la plaça d’arquitecte ha de ser coberta per personal propi de 
l’EMD, és fàcil arribar a aquesta conclusió perquè es veu un cap d’urbanisme i un arquitecte. 
Pot induir que són dues persones però no la que està coberta és la d’arquitecte. La de cap 
d’urbanisme és la de lliure designació i per tant l’arquitecte és a data d’avui cap d’urbanisme. El 
director de serveis territorials és personal de lliure designació, és un càrrec de confiança i 
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no forma part del que s’entén com a personal propi de l’administració.  
 
VOTACIÓ.- S’aprova per 6 vots a favor dels membres del grup CiU-Actuem. 2 vots en contra: 1 
del membre del grup PP i 1 de la membre del grup CPCV. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 20.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 

 


