ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL SIS DE MAIG DE DOS MIL NOU.

A Valldoreix, el dia sis de maig de dos mil nou, a la Sala de reunions de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustra Presidenta de la Junta de Veïns, senyora
MONTSERRAT TURU I ROSELL –Grup CPCV-, es reuneixen a les 8.05 hores els Vocals següents:
senyor JOAN GAYA I BELTRAN -Grup CPCV-, senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –Grup CPCVSR. 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 extraordinària, 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.- DONAR COMPTE DE LA RENÚNCIA DE LA PRESIDENTA A LA DEDICACIÓ EXCLUSIVA A
L’EMD DE VALLDOREIX EN DATA 20 D’ABRIL DE 2009.

Es dóna compte al Ple de la Junta de Veïns que la Presidenta ha renunciat a la dedicació exclusiva a
l’EMD de Valldoreix a partir del dia dia 20 d’abril de 2009, atès que va prosperar la moció presentada
pel Grup de CiU-Actuem presentada en el passat Ple del dia 8 d’abril de 2009, per la qual es varen
reduir ostensiblement les seves retribucions, fet que l’han impulsat per no perdre poder adquisitiu, a
compatibilitzar el càrrec de Presidenta amb la seva activitat professional i d’acord amb l’escrit que
consta en l’expedient.

Pren la paraula la PRESIDENTA i llegeix l’escrit presentat en data 26 d’abril i registre d’entrada 1309
dirigit a la Secretaria de l’EMD: “Atès l’acord del Ple de l’EMD celebrat el propasssat 8 d’abril que

redueix ostensiblement les meves retribucions, m’inpulsa, per no perdre poder adquisitiu, i mantenint
el meu càrrec públic a a aquesta administració local, a acollir-me al dret de reincorporació a la meva
activitat professional, al meu lloc de treball reservat, fins ara en situació d’excedència forçosa atesa
la meva dedicació exclusiva dels darrers 6 anys a l’EMD de Valldoreix. A aquests efectes, li comunico
que deixaré la meva dedicació exclusiva a l’EMD de Valldoreix el proper dia 20 d’abril corrent, data
en la que haurà de produir la corresponent baixa a la Seguretat Social. A partir d’aquesta, i als
efectes comptables, només se’n derivarà els imports derivats de dietes per assistència a reunions en
tant que Presidenta-alcaldessa d’aquesta Corporació local. Atentament.”
La qual cosa se’n dóna compte pel general coneixement del Ple de la Corporació.

2.- RÈGIM D’ASSISTÈNCIES PELS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ QUE NO TINGUIN
DEDICACIÓ EXCLUSIVA NI PARCIAL.

Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que l’article 75.3 de la llei de bases del
règim local estableix que els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni
dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans
col.legiats, en la quantia assenyalada pel Ple.

Atès que la moció presentada pel grup de CiU-Actuem sobre les retribucions dels membres de l’EMD,
aprovada en el passat Ple de la Junta de Veïns de data 8 d’abril de 2009, no va contemplar el règim
d’assistències per la Presidenta i per tots els vocals que no tenen dedicació exclusiva ni parcial.

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

ESTABLIR les següents quantitats econòmiques per assistència efectiva al Plens, Juntes de
Portaveus, i altres reunions col.legiades a la Presidència i als vocals que no tinguin dedicació
exclusiva ni parcial amb efectes del dia 20 d’abril de 2009:
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o La quantitat de 1250 euros per cada assistència efectiva als plens ordinaris, extraordinaris, a
les juntes de portaveus.

o La quantitat de 250 euros per cada assitència a la reunió de govern.

Aquestes quantitats es cobraran amb un màxim de:

o 22.702 euros/anuals el President/Presidenta
o 15.000 euros/anuals els vocals amb adscripció d’àrea de govern.
o 15.000 euros/anuals el portaveu del grup de CiU.
o 12.000 euros/anuals els vocals sense adscripció d’àrea de govern.

Les assistències efectives als Plens seran justificades per l’acte oficial, les assistències a les Juntes
de Portaveus, les reunions de govern i altres òrgans col.legiats, seran justificades per un full de
signatures que serà signada també per la secretària de la Corporació si hi assisteix, o en el seu
defecte, per qui la presideixi.

EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que en el
ple anterior CiU-Actuem va presentar una moció per la que s’establien unes noves retribucions i
indemnitzacions pels membres de l’EMD, tant pels que tenen dedicació parcial o total, com per
aquells que només cobren per assistències i per preparació de reunions. En aquesta moció existien
errors que s’esmenen en aquesta proposta que es presenta avui per a la seva aprovació. Aquesta
quantitat de 22.702 euros anuals per indemnització de la Presidenta per les tasques realitzades i
assistència a les reunions, ve donada per l’equiparació de la quantitat que es venia cobrant
tradicionalment per indemnitzacions sense dedicació exclusiva, igual que es planteja ara, en els
anteriors mandats al 2003. Concretament és el que percebia per sessió l’anterior alcalde senyor
Cardoner, augmentat per l’IPC de tots els anys corresponents, menys l’actual, i tal com es ve fent en
tots els ajuntaments de Catalunya degut a la crisis.
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TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que al
seu grup li ha sobtat aquest canvi de dedicació de la Presidenta, perquè en el moment que vàrem
presentar la moció en el ple, ella va defensar que el sou que cobrava era perquè tenia dedicació
exclusiva i que l’administració de l’EMD era petita, que no tenia suport de càrrecs i tècnics suficients i
que això feia que hi hagués la necessitat de tenir una dedicació total. Ens extranya aquest canvi que
adduint el fet que perd poder adquisitiu, ara desestimi aquella quantitat que s’havia acordat que és
el màxim que reconeix l’Associació Catalana de Municipis, i passi a tenir una dedicació parcial. Sobta
perquè fa una setmana necessitava aquesta dedicació total, i ara l’EMD ja no la necessita. Tampoc
ha explicat com repartirà aquesta dedicació, quantes hores farà al dia o a la setmana, ni res de res,
suposo però que ja ho explicarà al poble. El nostre grup evidentment ens abstindrem i esperem una
resposta per la seva part. Gràcies.

Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que quan diuen que no estan d’acord li
agradaria que diguéssin exactament en quin del punt estan d’acord i en quin no. Per exemple, si no
està d’acord en què no faci dedicació exclusiva, si no està d’acord en què si faci dedicació exclusiva,
o en què. Certament considerem que és necesari una dedicació exclusiva degut a la precarietat de
personal que hi ha a la casa amb la quantitat de gestió que s’està fent en els darrers anys, que com
saben s’està fent moltes coses i que estem al límit de l’eficiència i al tope de capacitat de gestió i
aquesta capacitat de gestió, per mantenir-se en uns nivells d’eficàcia acceptable, l’haurem de
disminuir la quantitat de feina, si no es poden establir altres solucions entremig. També ens sobta
que vostès pensin que gratuïtament i d’una manera absolutament arbitrària sense raons aparents a
altres que una revenja puguin vostès baixar les indemnitzacions de la Presidenta simplement
pensant que això representarà una baixada del poder adquisitiu i que s’ha de treballar en aquesta
EMD gratuitament. Pensem que totes les feines han de tenir les seves retribucions, remuneracions
depenent de les hores dedicades que vostès saben que són moltes. Diuen que no s’explica les hores
de dedicació i efectivament quan es cobra per indemnitzacions i part del seu grup cobra per
remuneracions i tampoc no han explicat les hores exactament què fan i pel que es veu no fan una
gran floritura d’hores. El que si que podem dir és que
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aquesta arbitrarietat que

vostès

estan

practicant amb aquest tema, pot en un moment determinat baixar el poder adquisitiu que està i ha
estat invertint una quantitat d’hores extraordinàries, és una cosa absolutament arbitrària que no
sembla que veure una altra raó que la citació de revenja. Aquesta revenja ha dut a unes
conseqüències advertides en el seu moment en què nosaltres farem sortir i estem fer sortir a nivell
de Catalunya que és que treballem per treure els escàndols per exemple de l’Ajuntament de Sant
Cugat. I això que nosaltres hem dit que és una revenja en algun moment determinat, i per que
vegin vostès la gravetat que tenen aquestes coses com les que vostès perquè podem, perquè ens
dona la gana, en un exercici pervers del poder doncs ens permetem el luxe de retirar les
remuneracions d’una persona i rebaixar-les a un nivell que no és lògic. Això és el que nosaltres
volem dir i els demanem que per una vegada reconsiderin la seva posició i com que aquesta
proposta que fem avui no és res més –per desgràcia- que la continuïtat d’allò que vostès van
començar i van fer malament, la proposta inicial en la que no es consideraven totes les
circumstàncies i a damunt per a què vostès votin a favor es posa una quantitat idèntica a la que
cobrava el senyor Cardoner en la darrera legislatura en la que vostès van governar, no té lògica i un
altra cop hi ha arbitrarieta a l’hora d’abstenir-se. Si pensen que els hem d’agrair per l’abstenció, la
veritat és que allà vostès, però no és la nostra manera de funcionar.

Contesta la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que per molt rocambolesca que faci la seva
intervenció respecte de la decisió de CiU-Actuem de proposar una rebaixa dels sous dels càrrecs
electes d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, no se’n sortirà ni en la seva
claredat ni en la seva convicció que podria tenir en els seus arguments. Miri, la primera contradicció
la té la Presidenta –i ja ho ha explicat el senyor Puig-, la Presidenta sempre ha defensat el seu sou
perquè segons ella deia, els interessos de Valldoreix i la gran feinada que tenia a l’EMD de Valldoreix
comportava una dedicació total. Ara representa que aquesta dedicació total no és necessària, o si ho
és, ha prioritzat el poder adquisitiu, i nosaltres ho varem dir en el ple anterior, si vostè no està
d’acord amb el poder adquisitiu, se’n pot anar i fer un altre, amb aquest poder adquisitiu que li dóna
aquesta retribució, pot fer l’opció de deixar la política o continuar en aquest càrrec però amb aquesta
retribució –com fan tots els càrrecs electes d’aquest món-. Vostè fa referència a l’Ajuntament de
Sant Cugat i vostè sap perfectament –perquè la gent que està aquí avui no va estar en el ple de
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l’Ajuntametn de Sant Cugat-, que efectivament els tres grups de l’oposició van fer una moció en
aquest sentit, i Esquerra Republicana també es va abstenir en aquesta moció. La moció demanava
que s’aclaríssin si les retribucions de tots els càrrecs electes –a banda dels càrrecs tècnics que és un
altre debat-, estava dins dels paràmetres de les entitats municipalistes, i ho estan, està demostrat.
Per tant vostè no faci demagogia en aquest Ple dient que Sant Cugat és una vergonya perquè això
no és cert. Jo hi era en aquell ple i vostè no, i en tot cas demani les actes del ple de Sant Cugat i li
explicarem el que hi sortia, i no confongui a la gent que està en aquest moment en aquest Ple
escoltant. De revenja res de res, és coherència. Si la senyora Montserrat Turu demana i decideix
reincorporar-se en un altre lloc de treball que ella tenia i que no té res a veure amb aquest càrrec
electe ni amb nosaltres, és per això que ens abstindrem, per respecte. Una cosa és que el senyor
Puig digui que no està d’acord, i no ho està, en base als arguments que la pròpia Presidenta va
adduir en el seu dia. Nosaltres per coherència ho respectarem, estarem atents a veure si aquests
interessos es defensen de la millor manera i de forma adequada, però evidentment respectarem que
la senyora Turu tingui, com els càrrecs electes de tots els municipis i EMD d’aquest país amb un
número d’habitants relativament petit, de poder compaginar la política amb altres dedicacions
professionals i en aquest sentit ens abstindrem. De revenja res, és un acte de coherència, i a més
que fa molts anys venim predicant. Hi ha unes entitats municipalistes que regulen els paràmetres
dels sous dels càrrecs electes i sempre hem dit que per nosaltres aquest era el camí. Ara l’únic que
hem fet és anar en la mateixa línia. Vostès ho volen vendre com a una revenja perquè així pensen
que faran que la gent cregui, que actuem per revenja, que la nostra manera de fer és així, patim
patam.... Vostès estan en el seu dret però nosaltres també insistim en què aquest és un acte de pura
coherència. Vostè repassi totes les actes dels plens dels últims sis anys, des que la senyora Turu va
entrar a governar aquesta EMD, i veurà quines són les declaracions que ha fet CiU i després CiuActuem en aquest sentit. Per tant, insisteixo, ni per desgràcia ni per res, això és el que hi ha, i crec
que el que hem de fer nosaltres com a grup és anar fent un seguiment acurat del resultat de l’acció
de govern del seu grup i tampoc s’entén que diguin que s’està al límit quan vostès han trencat un
pacte de govern en el qual abans hi havia 8 vocals i la Presidenta que donava una accció de govern
immensa. Si això els preocupava tant s’hagués pogut evitar aquest trencament fent un esforç per
part de tots. Com ara aquest no és el tema, en tot cas que quedi clar que és una situació que
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vostès han desitjat i han volgut i han d’assumir les conseqüències.

Contesta la PRESIDENTA i manifesta que estem acostumats a treure les pedres del camí que ens
posen sovint i que seguirem treballant en la mesura que podrem per tirar endavant els nostres
compromisos amb la ciutadania. Gràcies i bon dia.

VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 abstencions dels membres del grup CiUActuem. S’acorda per majoria simple dels 4 vots a favor de CPCV.

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a
les 8.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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