
 

 

 

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL SET D’AGOST DE DOS MIL CATORZE. 

 
A Valldoreix, el dia set d’agost de dos mil catorze, a la seu de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 17.15 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM 
CASTELLÓ I LÓPEZ –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-, senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ –GRUP PP- i senyora 
CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, assistits per la Secretària Acctal. de la Corporació 
senyora MAGDA GOSÀLVEZ I CLIMENT, 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 BERNAT GISBERT I RIBA–GRUP CiU-ACTUEM- i senyor XAVIER GAVALDÀ I 
CARBONELL –GRUP CiU-ACTUEM- per trobar-se tots dos en período vacacional; Tot seguit es 
passa a la deliberació i votació de l’assumpte de l’Ordre del dia que és objecte de la present 
sessió. 
 

1.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM 8/2014  
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa la proposta de Modificació del 
Pressupost 8/2014, d’incorporació romanent de tresoreria i d’ampliació per partides: 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària núm. 8/2014 amb càrrec a 
incorporació de romanent per despeses generals, següent: 
 
 
ALTES INGRESSOS       
  

 
 

 
  

CAPITOL 
8 

ROMANENT TOTAL DE 
TRESORERIA  

CREDIT INICIAL  I 
MODIFICAT SUPLEMENT TOTAL 

  
   

  
870.02 Romanent tresoreria 2013 972.778,51 120.000,00 1.092.778,51 
  compromes i despeses 

  
  

  generals  
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  TOTAL CAPITOL 8 972.778,51 120.000,00 1.092.778,51 
  

   
  

  
   

  
ALTES  DESPESES  

  
  

CAPITOL 2 COMPRA BÉNS 
CORRENTS I SERVEIS  

CREDIT INICIAL  I 
MODIFICAT SUPLEMENT TOTAL 

    
  

  
   

  
08-155-
210.00 Manteniment carrers 300.025,10 120.000,00 420.025,10 
  

   
  

  
   

  
  TOTAL CAPITOL 2 300.025,10 120.000,00 420.025,10 

 
  
SEGON.- QUEDAR ASSABENTATS de l’informe d’Intervenció de data 1 d’agost de 2014. 
 
TERCER.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, 
durant el quals els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi 
publicat la seva aprovació definitiva. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa 
que és una modificació pressupostària de 120.000€ per fer carrers. En l’anterior modificació 
pressupostària, la 6/2014, l’import del romanent de tresoreria ens va quedar 247.073€ i en la 
modificació pressupostària anterior, una feta per decret, però que no es va haver de moure els 
paràmetres de la regla de la despesa ni la capacitat de finançament perquè ha estat una 
subvenció que tal com entra, surt, i no s’ha mogut. Ara és la modificació pressupostària 8/2014, 
es suplementa la partida de manteniment general de carrers en una xifra de 120.000€ i es 
finança en part del romanent de tresoreria. Hi havia 247 com he dit abans, i ara ens quedarà un 
romanent de 127.000€ al marge de la regla de la despesa que ens quedarà en 12.235€ i la 
capacitat de finançament encara ens quedarà en 128.700€ amb el que els paràmetres de la 
despesa i capacitat de finançament, tots sabem que es pot moure, perquè si no 
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s’executa tot el pressupost o hi ha ingressos que no entren, aquests es poden moure.  
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i 
manifesta que estem contents perquè es dediquin diners al que són les competències principals 
de Valldoreix, efectivament els carrers de Valldoreix necessiten que s’inverteixi molt més que 
aquesta xifra, tenim el que tenim, l’hem d’administrar acuradament, votarem a favor d’aquesta 
proposta. 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que nosaltres també ens 
congratulem que el romanent de tresoreria s’hagi destinat pels arranjaments de Valldoreix. Però 
com ja demanem en altres ocasions, està molt bé que ens passin tota la informació financera, 
però ens falta la tècnica, com sempre. Ens fa difícil entendre que no es tingui un estudi de 
quines són les necessitats de Valldoreix i quines les preferències. Per tant nosaltres ens 
abstindrem perquè no sabem en què invertiran aquests 120.000€.  
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que a la Junta de Portaveus, es va explicar, se li va entregar 
un document, un informe tècnic del que era tota aquesta qüestió econòmica, el senyor Canals 
fins i tot li va preguntar: senyora Babiloni ho entén? I vostè va dir que si, però sembla ser que 
no ha entès res. A l’endemà li va enviar un mail al senyor Ribera i li demana –ho llegeixo 
literalment-: “Hola Joan, pel proper Ple del que només posseeixo l’informe financer, et sol·licito 
que em facilitis el desglossament en què s’invertirà aquesta quantitat. T’ho agrairé que m’ho 
enviïs per mail”. I el senyor Ribera li contesta –en tot cas ho llegiré també literalment-: “ 
Carme, va quedar clar, així ho vas manifestar tu mateixa a instàncies d’en Josep Maria Canals, 
quina era la motivació d’aquest Ple Extraordinari, que és posar a disposició de la vocalia d’Obres 
i Serveis la capacitat d’inversió màxima disponible, entenent que en aquesta disciplina 
Valldoreix té moltes mancances. Com ja saps estem obligats a adaptar-nos a la llei de 
pressupostos i inversions de les entitats locals, que és canviant en termes de disposició del 
capital per a inversió o per amortització del deute. Si fins ara no podíem fer inversió, ara si que 
podem, dins del termini de l’exercici actual de 2014, i ens obliga a reaccionar per a que 
Valldoreix no perdi l’oportunitat, tant aquest any com els següents (ja saps que la capacitat 
d’inversió de l’any vinent no és podrà ser superior en un 1,5% a la quantitat destinada a 
inversió del present exercici 2014). La immediatesa de tot plegat fa que no tinguem un full de 
ruta o programa previ, però com ja he dit abans, és evident que les infraestructures de 
Valldoreix pateixen un dèficit de manteniment o rehabilitació. A tall d’exemple, i com hauràs 
observat al Passeig del Nard, hem fet una actuació de re asfaltat, totalment necessària en 
termes de seguretat vial, donada la degradació del paviment. Actuacions com aquestes són les 
que tenim identificades en altres indrets, així com la rehabilitació de trams de voreres 
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malmeses, o l’execució de voreres que no existeixen (com pe exemple al carrer Bilbao), i un 
llarg etcètera. Amb els tècnics anem definint projectes, mesurant-los i quantificant-los. Disposar 
administrativament de la capacitat d’inversió, això vol dir tenir feta l’aprovació plenària de la 
modificació i exposició pública, és necessari per tal de no demorar l’execució d’aquests 
projectes, ja que tots ells han de finalitzar abans del proper 31 de desembre. Per a qualsevol 
altra dubte  o aclariment, estic a la teva disposició. Salutacions.” El senyor Ribera li contesta tot 
això, però sembla ser que tampoc ho ha entès perquè després del plantejament que vostè fa 
tampoc no ens sorprèn perquè vostè ja té sortides de tota mena en aquesta línia. En el butlletí 
vostè es queixa que Valldoreix pateix deficiències, que els carrers estan malament, que no es 
netegen, que hi ha forats a les voreres i ara que s’està fent una actuació, ara vostè s’absté. 
Habitualment s’abstenen en totes les coses que fa l’equip de govern i el que li demanaria és 
que fos més objectiva, que fes propostes de millora, i mai en fan cap i només es limiten a 
presentar mocions, segueixi en aquesta línia. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta que en el ple anterior també 
hi va haver una modificació pressupostària que gestionava una quantitat de calers important, 
em sembla recordar que eren uns 100.000€ també per manteniment de carrers. Ja venia donat 
d’una altra ampliació anterior d’aquesta partida. Ja del ple extraordinari, és a dir dos plens 
enrere, vaig demanar una descripció d’aquestes actuacions on les durien a terme i el senyor 
Ribera va contestar que a diferents indrets de Valldoreix, i no es va aprofundir més. En el ple 
anterior, l’ordinari, va comentar vostè que es disposava d’un informe tècnic on es feia constar 
25 punts, i sinó 23 punts febles o de millora on es considerava oportú per part dels tècnics que 
es fessin aquestes intervencions de manteniment de carrers. Tot això ho va dir vostè contestant 
la intervenció de la senyora Babiloni, que venia fent des de feia temps. On estem invertint és 
dins d’aquests punts on s’ha detectat en aquest anàlisis que s’ha fet. En el ple anterior li vam 
demanar que ens fes arribar aquest informe on figuren aquests punts on és necessari actuar. 
Per la raó que sigui, o perquè el personal està de vacances, per la raó que sigui –i no estic 
parlant de mala intenció-, aquest informe encara no se’ns ha fet arribar. Es normal que quan 
estem parlant i sobretot fruit de tot el que ha esdevingut durant una sèrie de mesos que hi ha 
hagut una sèrie d’actuacions dins del que ha estat mobilitat, no han tingut la resposta positiva 
que s’esperava per part d’alguns veïns. Ara que es comença a posar diners pel manteniment, 
una de les prioritats i que entenc que molts veïns ho estan veient amb molt bons ulls, que 
realment estem actuant dins de Valldoreix i en qüestions que ens afecten i recolzem. Tenir 
aquesta informació com diu la senyora Babiloni és convenient. Que quan hi hagi una 
modificació pressupostària poder explicar quins dels punts s’atendran, doncs també seria 
convenient, perquè sinó només parlem d’una forma freda de números no és prou i suficient. Em 
ratifico dins del que ja he dit en el ple ordinari demanant aquest informe dels tècnics on hi ha 
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aquests punts, que ens el facin arribar, i si quan es faci una ampliació de crèdit si es pot dir ho 
centrarem cap aquí o cap allà. Gràcies. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que evidentment hi ha un llistat de prioritats fet pels tècnics 
i això ens ho pot explicar millor el senyor Ribera, perquè és la seva vocalia, però les situacions 
són canviants perquè dissabte o diumenge passat hi va haver una pedregada i si s’haguessin 
donat una volta per tots els carrers de la zona del Regadiu s’haurien donat compte del que va 
passar. Es va haver d’enviar una brigada de reforç el diumenge al matí a solucionar aquests 
problemes. Doncs tots aquests problemes es van presentant habitualment i independentment 
del que diu a la llista d’actuacions, però com bé deia l’informe del senyor Ribera, si es dóna 
preferències a uns o altres carrers i el que es pot fer. Jo el que m’estic queixant és que quan es 
fan actuacions que són de millora, abstenir-se en la votació....en base a què? En base a dir que 
no té una comunicació de quines són explícitament quines són les actuacions, quan aquestes 
últimes poden variar d’un dia a l’altre, ho trobo....no ho trobo normal. Entenc que s’ha de donar  
o suport o no, però evidentment cadascú ha de fer el que cregui en la línia o la direcció de 
reparar i donar servei als veïns. No entenc la postura de l’abstenció que també es dona en 
altres punts dels plens.  
 
Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ, i manifesta que acaba de fer un 
comentari en que d’alguna forma sembla com una afirmació, “si l’oposició s’hagués donat un 
tomb diumenge” aquesta afirmació no la pot fer vostè senyor President, i per una raó perquè 
no sap si la vam fer o no. Fer afirmacions sobre fets que no sap és una mica delicat. El que es 
torna a insistir és aquesta llista que hi ha,  i una qüestió és que hagi hagut d’actuar la brigada, i 
la brigada actua perquè així se li requereix. No s’està demanant explicacions sobre l’actuació de 
la brigada que ja tenen un pressupost a banda. Sinó d’aquest manteniment de carrers a quins 
carrers i què es farà. Altra qüestió són les d’urgència o per qüestions extraordinàries que es 
donen. Torno a demanar aquest informe que no se’ns va fer arribar. I jo entenc el que està 
dient i que vol que la senyora Babiloni voti que sí. Entenc el que diu la senyora Babiloni que ja li 
agradaria disposar d’aquesta informació per saber on ho volen invertir. No vull fer de jutge 
només estic recordant els fets que són objectius, hi ha un informe que s’ha demanat des de 
l’oposició, és a dir que volem l’informe.  
 
Contesta el PRESIDENT  i manifesta que el fet que digui que s’haguessin donat la volta o no, no 
puc dir-ho perquè evidentment no puc contrastar-ho, però potser si ho haguessin vist, no 
haguessin votat en contra, no? Perquè s’haguessin donat compte de quina situació es dóna 
quan es genera un problema d’aquest tipus. És més conscient de quina és la problemàtica i 
potser un se n’adona més i li arriba més a dins de quin és el problema. Gràcies. 
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Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que només volia dir que 
comparteixo que vulguin aquest informe però recordo que a la junta de portaveus, que tots 
anaven amb molta pressa, i de fet el president els va dir a tots dos, que si volien algun informe 
més el senyor Ribera els ho podia ampliar i van dir, no, no, no. Vam quedar d’acord i vam 
entendre que votarien i donarien suport a aquesta modificació pressupostària i per això jo li 
demanaria personalment a la senyora Babiloni que canviés el seu vot perquè genera una falta 
de confiança. S’entén que si el senyor Canals vota afirmativament és perquè confia que els 
diners aniran a parar a carrers. Si vostè s’absté perquè no sap on aniran a parar, és perquè no 
ha volgut o no ha preguntat on havia d’anar a parar.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que gran part de la resposta 
ja l’ha donat el senyor Canals, però la veritat és que o no volen entendre o entenen el que 
volen.  Perquè al cap i a la fi l’únic que estem demanant és això, una cosa que ja em demanat 
moltes vegades i no diguem que hi poden haver imprevistos, que la gent que porta anys 
treballant a l’empresa privada ja sabem que sorgeixen imprevistos, i que s’ha de posar per 
endavant de les prioritats. Abans va ser la pedregada, un altre any va ser una ventada, sempre 
hi ha coses d’aquestes per fer a Valldoreix, però de les coses quotidianes tots tenim unes 
preferències, hi ha molts barris, a quin barri es dedicarà primer l’atenció? Quins seran els 
primers, si es disposen de diners, i és això el que volem saber? I és això el que no tenim clar, 
on ho destinaran vostès! No que faran amb ells! Ja sabem que faran carrers, però quins? Ja hi 
ha molta feina a fer, però qui serà els primers en rebre aquesta atenció. I no hi ha forma de 
saber-ho mai. Diuen que nosaltres no aportem res, doncs quan hem tingut una comissió 
d’informació? Des que jo estic aquí, mai. Un dia vaig estar parlant amb el senyor Canals i des 
del 2012 mai hi ha hagut cap comissió d’informació on puguem canviar impressions. Doncs 
aleshores que podem aportar nosaltres? Què sabem nosaltres del que vostès volen fer? I què 
podem aportar? Si quan ens assabentem ho fem per la premsa? Carta blanca en aquest tema 
no els donarem. Faran vostès el que voldran perquè són majoria però no els ho donarem. 
Volem saber què es fa en detall en totes les gestions a Valldoreix. 
 
Contesta el PRESIDENT i pregunta a la senyora Babiloni quan li hem prohibit a vostè parlar amb 
algun tècnic parlar del que sigui?  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que mai.  
 
 Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que li puc explicar que en l’anterior legislatura 
nosaltres teníem prohibit parlar amb els tècnics. És a dir si la senyora presidenta 
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anterior no donava permís, no podíem parlar amb cap tècnic. A vostè mai se li ha prohibit parlar 
amb tècnics, entra s’assenta en el despatx de l’un o de l’altre, i vostè pot obtenir la informació 
perquè el tècnic li donarà. Això nosaltres, en l’anterior legislatura era inviable, teníem prohibit 
parlar amb els tècnics per ordre expressa de la presidenta. Imagini la diferència que hi ha. 
Llavors en la mateixa línia d’actuar vostè pot anar a qualsevol tècnic i preguntar-li quins carrers 
entraran, quina llista tens, independentment de que ens la pugui demanar a nosaltres i 
nosaltres se la facilitem, d’acord? Però, una cosa no té res a veure amb l’altre. I habitualment, 
moltes vegades, en el mateix butlletí es queixa que dieu que us n’assabenteu per la premsa, i 
no és veritat i vostè sap que no és veritat. Vostè demana una comissió, la necessitem? A sant 
de què vol una comissió? Vostè estava en el Consell de la Vila d’educació i vostè ni hi va entrar, 
es va quedar a fora, va dir, és igual ja entraré i es va quedar a fora. O tots moros o tots 
cristians. Demaneu el que s’entén que no us volem donar i en canvi quan teniu alguna cosa 
tampoc ho aprofiteu. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que, i el senyor Canals ho 
sap com vostè, que sempre els he dit que qualsevol dubte que tinguessin de les meves àrees el 
meu despatx està sempre obert. I mai de la vida vostè ha vingut a demanar res i mai vostè ha 
demanat una informativa cosa que nosaltres si que ho fèiem quan estàvem a l’oposició.  
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta a la senyora Herrada que 
moltes vegades parlem “tête a tête” i vostè m’explica coses, en això no hi ha cap problema; el 
problema el tinc amb el tema dels manteniments dels carrers, que amb el senyor Joan que jo a 
part d’aquests mails que ha llegit, jo li vaig tornar contestant que el que estava reclamant era la 
llista que ha estat reclamant també el senyor Canals. I “la respuesta por callada”. No tinc 
perquè preguntar a un tècnic quan jo ja ho estic demanant al vocal. M’ho pot contestar 
perfectament el vocal, per l’amor de Déu!  
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que pel que acaba de comentar 
ara, em va tornar a enviar un correu i que la meva resposta ha estat el silenci, això senzillament 
és fals. Vostè va enviar un correu, jo li vaig respondre i el tema dels correus per mi s’acaba 
aquí. Si vostè m’ha tornat a enviar un correu, aquest últim no en tinc constància. Per tant dic 
públicament que aquesta declaració es falsa pels meus coneixements, perquè no tinc cap altre 
correu. Vostè pot demostrar-me el contrari quan vulgui. Dit això celebro molt, i entenc que 
vostès necessitin un document que acrediti quin és l’objectiu de la inversió, això està clar. La 
llàstima és que no ha entès el que el mateix senyor Canals va voler expressar, dient de què es 
tracta? De posar a disposició de l’administració uns diners quan abans millor perquè aquesta 
política d’inversió ara ens ho demana? D’acord. I el senyor Canals aixeca el braç i diu: no us 
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oblideu de seguir-nos donant aquest document. I estem d’acord i ho entenc perfectament. Dit 
això celebro que vostè tingui aquest neguit, però m’agradaria també contrastar-lo amb 
propostes. Vostè ha dit des del 2012, i en el meu despatx vostè no ha entrat en cap moment 
per dir-me Joan, mira nosaltres tenim aquesta proposta per fer perquè entenem que la 
inversió....no ha fet mai.  Jo entenc que el govern d’un poble com Valldoreix, si és un govern de 
cohesió des de totes les òptiques i prismes possibles, millorarà la gestió dels nostres diners i per 
tant, si hi ha una proposta d’un grup que està a l’oposició que l’eleva al govern i conjuntament 
s’estudia la proposta i es decideix, però aquí en aquesta casa no s’ha rebut mai cap proposta. I 
el que vol expressar el president és que en comptes de rebre propostes, es reben retrets. 
Perquè si vostè em posa sobre la taula una proposta i jo ni me la miro ni me l’estudio, doncs si 
m’ho pot retreure, però la crítica per la crítica, la crítica constructiva és dir t’ho critico però et 
dono una opció i potser val la pena que ens ho estudiem, però des que jo estic en aquesta casa 
no he rebut en cap moment, en cap moment vostè ha enviat un mail dient-me Joan he pensat 
això, ens ho estudiem? Tu estudies i en parlem? En cap moment i estem governant tots, tots! 
No, no, estem governant nosaltres i vostès no governen, i aquest potser és el problema potser. 
Però celebro que tingui aquesta ànsia de saber on van els diners i agrairia que s’impliqués més 
ja que milloraria molt tot plegat. La gestió sobretot i tots els veïns sortirien beneficiats. Gràcies. 
 
Contesta la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que no es vol estendre més 
perquè amb aquest tema ens estem passant molt, però insisteix que no és on van els diners 
sinó quines són les prioritats, que és diferent. Els diners ja sabem que van a carrers. Sinó 
quines són les prioritats. El més normal és que vostès qui són els que planegen, tenen els 
tècnics i que fan els estudis, són vostès els qui tenen que dir quines són les prioritats. I 
nosaltres si podem aportar alguna cosa, doncs aportar-ho. Però si no.... 
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i manifesta que nosaltres gestionem i si hi 
ha quelcom que a ulls del seu grup o de vostè mateixa és millorable, la seva obligació és 
intervenir, portar propostes, discutir-les, etc. Ho ha fet? No ho ha fet en cap moment? Doncs si 
no ho ha fet, per tant haig d’entendre que està d’acord amb aquesta política que estem fent, 
però quan arriba el moment i en certes declaracions, en aquest moment o en publicacions que 
fa el seu grup en el Info, te n’adones que sempre diuen que no estan d’acord que les coses es 
fan malament, però no aporten cap proposta constructiva de millora. I això és una realitat i 
també volia manifestar-la, i que realment em sobta. Tot i així l’engresco a que el temps que ens 
queda, doncs si realment tenen propostes, que les pugin fer, que les puguin parlar, i de ben 
segur si són propostes constructives doncs fins i tot les podríem arribar a aplicar. Ja veurà! 
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 VOTACIÓ.- S’aprova per 6 vots a favor, 5 dels membres del grup CiU-Actuem i 1 del membre 
del grup PP. 1 Abstenció 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 17.40 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària Acctal. en dono fe. 
 
 


