ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL SETZE DE JULIOL DE DOS MIL NOU.
A Valldoreix, el dia setze de juliol de dos mil nou, a la Nau de Cultura 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 20.00 hores els Vocals següents:
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, la Presidenta
excusa l’absència per malaltia del senyor JOAN GAYA I BELTRAN del Grup CPCV. 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 28 DE MAIG DE 2009 I SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DATA 22 DE JUNY
DE 2009.
Pren la paraula la PRESIDENTA i proposa l’aprovació dels esborranys de les actes de la sessió
plenària ordinària del dia 28 de maig de 2009 i de la sessió plenària extraordinària de data 22 de
juny de 2009.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres.
2. APROVACIÓ DEL CALENDARI OFICIAL DE LES FESTES LOCALS DE VALLDOREIX.
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i exposa que l’article 1 de l’Ordre
TRE/278/2008, 2 de juny, del Departament de Treball, per la qual s’estableix el calendari oficial de
festes laborals per a l’any 2010, que estableix les festes laborals a Catalunya, i estableix que es
fixaran a més dues festes locals.
Atès que les festes locals de Valldoreix són els dies 3 de març –Sant Medir- i el 16 de setembre –
Sant Cebrià-.
La Junta de Veïns adopta el següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR com a festes locals de Valldoreix els dies dimecres dia 3 de març i dijous dia
16 de setembre, com a festes locals per a l’any 2010.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Conseller de Treball i Indústria, a l'Ajuntament de Sant
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Cugat i al departament de personal de l’EMD de Valldoreix, a les Escoles i els comerciants de
Valldoreix.
TERCER.- DONAR publicitat del present acord en el Tauló d’anuncis de l’EMD de Valldoreix.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del Consistori.
3. NOMENAR A LA PRESIDENTA DE L’EMD DE VALLDOREIX PER LA COMISSIÓ DE
DELIMITACIÓ TERRITORIAL DEL TERME MUNICIPAL DEL PAPIOL
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i exposa que és l’inici de l’expedient de
delimitació del terme municipal del Papiol a petició de l’Ajuntament del Papiol i atès el que
determinen els arts. 28 1) i 114.2c) del Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
i l’art.28 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació
territorial dels municipis de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de
Catalunya.
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.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- NOMENAR a la Presidenta de l’EMD de Valldoreix, Montserrat Turu i Rosell, com a
representant per la Comissió de Delimitació Territorial del Papiol.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ, i esposa que és
un punt purament tècnic, i que consisteix en què l’Ajuntament del Papiol ha iniciat l’expedient de
delimitació del territori i com que Valldoreix és limítrof amb el terme de Papiol, es tractaria de
designar la persona que ens representaria en aquesta comissió territorial. És un tràmit tècnic, tal
com es va fer amb el municipi de Castellbisbal.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que
passa a explicar quin és el posicionament del seu grup a partir d’aquest punt. Manifesta el següent:
Presidenta i equip de govern, el grup de Ciu-Actuem estem indignats pel tracte rebut per part de
l’equip de govern. Des que la presidenta va trencar el pacte i ens va abocar a l’oposició, i per un
cantó ens hem vist desinformats i ignorats en la majoria de les qüestions que són importants pel
nostre poble, i d’una altra el ser acusats de xantatge i d’anar en contra de l’acció de govern i de
Valldoreix. I això és rotundament fals. Sempre que el grup de Ciu-actuem hem estat informats
degudament pel govern dels diferents punts que han anat a ple, hem fet suggeriments i hem donat
suport a totes les accions conjuntament. La mostra és que en els darrers plens, ordinaris i l’últim
extraordinari del mes de juny, hem aprovat tots els punts aportats pel govern, essent generosos per
tal que Valldoreix no s’aturi. Com a contrapunt el2govern no ha admès les mocions i punts

presentats per Ciu-actuem i els ha votat en contra. Tot això ens porta a una situació complexa al no
ser considerats pel govern de l’EMD com els representants dels veïns que ens han atorgat la seva
confiança, alhora ignorant la majoria que el nostre grup te a la Junta de Veïns. Demanem a l’equip
de govern que reconsideri la situació real existent i que accepti els punts i les accions endegades per
Ciu-actuem. En aquesta línia Ciu-actuem va demanar a la presidenta que inclogués com a punt en el
Ple de la Junta de Veïns d’avui, la proposta d’acord per la modificació de les bases d’execució del
pressupost de l’EMD. En anteriors juntes de portaveus hem avançat a la presidenta i als membres
del govern que condicionaríem el nostre suport al fet d’acceptar dita modificació. Davant del
menyspreu a la nostra proposta, ens veiem obligats a votar en contra dels punts aportats avui pel
govern en aquesta junta de veïns. Des de Ciu-actuem volem deixar clar que el nostre màxim interès
és treballar per Valldoreix des d’on sigui i fent valer la nostra majoria, instem a la presidenta a que
accepti el resultat de les urnes i el respecte als vots emesos pels ciutadans, de la mateixa manera
que nosaltres reconeixem que vostè n’és la presidenta. Gràcies.
Contesta el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta la seva sorpresa perquè reiterem
qüestions que ja estan parlades i que no es corresponen exactament a la realitat. No és cert que
vostès no hagin estat informats de tots els temes i nosaltres hem fet un esforç en totes les juntes de
portaveus –i ho saben de forma reiterada-. En les últimes juntes de portaveus hem fet renúncies en
la negociació de l’ordre del dia, els hem donat informació respecte d’alguns dels punts i els hem
instat per a què ens facin propostes al respecte. Per tant, aquesta és una situació que no es
correspon a la realitat. Jo li manifesto la meva sorpresa a més a més per un altre tema: i és cert que
vostès van presentar això fa tres juntes de portaveus abans de l’anterior ple i nosaltres varem retirar
justament una sèrie de punts i els varem reiterar que aquesta proposta era per la banda del govern
inacceptable. D’altres propostes –encara que vostè digui que han estat constructives-, han estat que
va en la direcció d’obstaculitzar l’acció de govern –com n’és aquesta-. Demanar que des del govern
es modifiqui la vinculació de les partides pressupostàries, que les té qualsevol ajuntament, perquè és
el marge de maniobra que té l’ajuntament per poder treballar d’una manera eficient el pressupost,
des del punt de vista polític, però també administratiu. Podem entrar més en detall més endavant
perquè en aquesta mateixa la modificació de crèdits que nosaltres plantejàvem, hi ha punts prou
importants que tenen uns tempus determinats i dels que es poden derivar conseqüències important,
fins i tot de tipus jurídic. Els demanaria que reconsiderin la seva postura perquè a més hi ha altres
punts en l’ordre del dia que no estan condicionats a una modificació pressupostària, faig una crida
de nou a la seva responsabilitat, vostès saben que estem oberts a tractar i acceptar les propostes
que siguin constructives però no les que van en la línia de l’obstaculització.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que no obstaculitzem l’acció de govern
sinó que demanem transparència, i això va en la línia de demanar la modificació de les bases del
pressupost perquè després com estan vinculades s’utilitzen en la disposició que a vostès els convé. I
és per això que ho volem deixar clar. En la última Junta de Portaveus si que és cert que se’ns ha
informat d’algun tema però després d’anar-los al darrera i insistir molt, perquè sinó no ens ho
expliquen. Hem fet suggeriment en moltes coses que no n’han fet ni cas i puc posar molts exemples.
Aquesta proposta de la que parla el senyor Alonso no sabem quina és perquè no arriba ni a
proposta. Per descomptat que el que volem és que se’ns escolti en la mesura que en el ple tenim
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la majoria i vostès això no ho valoren de la mateixa manera que nosaltres tenim en compte que la
senyora Turu és la Presidenta.
Contesta el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que el tema de la transparència jo l’he
sentit moltes vegades i si per alguna cosa es caracteritza aquest govern és per la seva transparència.
Totes les accions que nosaltres hem portat al ple i que vostè magnànimament diu que han votat en
positiu, no es podien votar de cap altre manera perquè les propostes que han sortit de l’equip de
govern, en cap moment, han anat en contra del poble. Per tant no es podia votar en contra. La
transparència des del punt de vista pressupostari jo els puc donar una informació quan la demanen, i
em remeto als fets, a cada una de les juntes de portaveus que vostès han demanat informació se’ls
ha estat lliurada per la Secretaria amb una celeritat que molts ajuntaments desitjarien. Digui des del
punt de vista pressupostari, quina manca d’informació hi ha hagut i digui quan hi ha hagut una
modificació pressupostària quina manca d’informació han tingut i quina diferent utilització de la que
hem anunciat hem fet d’alguna partida pressupostària. En cap moment ha esta així. El tema de la
vinculació és un tema que des del punt de vista del govern és inacceptable perquè això significaria
arribar a col·lapsar la capacitat del govern sinó també l’administració, els processos administratius de
l’EMD.
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que vostè han presentat dins les
ampliacions de pressupost, partides com les del mercadet, que no ens les havien ni presentat, no les
sabien ni vostès.
Interromp la Presidenta i manifesta al senyor Puig que quan parlin de la modificació del pressupost
ja parlarà d’aquest tema, ara anem al detall, perquè ara hem generalitzat i del que es tracta és
explicar la dificultat que té el govern de l’EMD poder donar-los satisfacció amb una proposta que
veiem clarament obstaculitzaria i dificultaria la gestió de l’administració. Aquest funcionament de
l’EMD, tal com està reglamentat, diria que fa quinze anys que funciona i que ha fet servir el govern
de CiU, inclosa la legislatura que hi va haver pacte amb la Candidatura de Progrés. Mai cap persona
dels consistoris de totes aquestes legislatures han condicionat una forma d’organització
pressupostària que és el que tothom entén dóna marge de maniobra al govern. Per tant jo els dic
que la seva proposta perjudicaria de manera clara l’eficàcia de l’administració i la deixaria sense el
marge de maniobra que li cal per optimitzar la gestió i en definitiva qui seria responsable seria el
govern, perquè és el govern qui és responsable de la gestió de tirar endavant tota l’actuació de
l’administració. Entorpiria el treball comptable, afectaria els interessos de persones i empreses,
cobrarien més tard, contractaríem més tard, etc. L’únic perjudicat seria el poble de Valldoreix. Tots
som i serem responsables dels nostres encerts i dels nostres errors i de les nostres propostes
d’actuació en positiu, complint amb el pla d’actuació que varem pactar tots plegats. De les
conseqüències d’aquesta actitud de bloqueig n’hauran de respondre vostès. Dir-los que també
podem negociar, només faltaria, tots els governs ho fan, però ni el xantatge ni allò que pot
perjudicar els interessos dels valldoreixencs serà, ni avui ni demà, moneda de canvi. Els demano
contenció en l’arbitrarietat que sempre queda impregnat en les seves propostes.
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ, i manifesta que vostè ha aclarit el
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que nosaltres li demanem, perquè quedi molt clar, perquè tots els veïns estan aquí, sàpiguen el que
estem demanant. Nosaltres només demanem una cosa: que el que és potestat de la presidència
sigui de la presidenta i el que sigui potestat del plenari sigui del Ple. Aquella famosa frase, allò que
és del César pel César i allò que és de Déu, per Déu. I vostè ho vol tot, vol tenir la presidència i la
competència del ple, i això és el que aturem nosaltres. Quan vostè diu que fa quinze anys que es
funciona així, cal dir i és cert que la complexitat política d’ara no és la de llavors. No havia passat
mai que l’oposició tingués la majoria en el ple i quan hem estat en l’equip de govern hem confiat en
la presidenta. El que demanem és que, el que és del ple sigui del ple. Nosaltres podíem haver portat
una esmena però el que volem és que sigui vostè perquè creiem que ha de ser així ja que va ser
vostè qui va trencar el pacte i és de lògica. No li demanem absolutament res més. Fa tres juntes de
govern que li varem demanar, és a dir fa tres mesos que li estem demanant, no com vostè fa que
incorpora coses noves en l’últim moment. Nosaltres som molt responsables i votem afirmativament
molts temes encara que vostè no faci cas de les nostres esmenes. Per tant deixi al ple el que és del
ple! Gràcies.
Contesta el senyor PABLO ALONSO GONZÁLEZ i manifesta que justament per aclarir en el públic
assistent i a nosaltres mateixos, vull aclarir que la competència de plantejar una modificació
pressupostària és del govern, no és del plenari. Vostès en el plenari, com ha dit, poden plantejar una
esmena quan es proposa una modificació pressupostària, però la competència de plantejar una
modificació pressupostària no és del plenari, és de la presidència. Si vostès volen plantejar una
esmena estan en el seu dret i amb la llibertat de fer-ho, i de la mateixa manera la presidenta té el
dret de retirar el punt, si ho estima oportú. El que no farà la presidenta és atendre una petició que
bloqueja l’acció de govern. I per continuar aclarint temes, vostès van fer aquesta petició,
posteriorment es va celebrar un ple, en aquell ple van votar responsablement a favor de l’escola
bressol –com no podia ser d’una altra manera-, i després han tingut dues juntes de portaveus més,
en una de les quals els hem acceptat l’eliminació de tres punts en la modificació pressupostària.
Fixi’s que els tenim en compte, i en cap junta de portaveus posterior han tornat a plantejat aquesta
qüestió.
Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRIGUEZ i manifesta que el senyor Alonso ho ha
dit tot molt be. Ho tenim molt ben entès, jo parlo d’esmena i abans he parlat d’esmena, perquè si
fos una proposta d’acord que poguéssim portar al ple ja ho haguéssim fet.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que si haguéssim de tractar el ple d’acord amb el que diu la
normativa, i per a què vegi que volem contestar i anar una mica més endavant, avui hem tractat un
tema que no existeix a l’ordre del dia i aquest tema s’hagués pogut tractar com a contraproposta en
l’apartat del pressupost. En qualsevol cas vostès han dit el que creien oportú, però el funcionament
del ple ens obliga a seguir amb l’ordre del dia. Si resulta que no deixen que la presidenta pugui
assistir en nom de Valldoreix amb una comissió de delimitació territorial al Papiol, considerant que
tenim límits territorials comuns, o si no podem aprovar tots els punts que venen al darrera, doncs ja
veuran vostès.... és la seva responsabilitat.
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VOTACIÓ.- 3 vots a favor dels membres del grup CPCV i 5 en contra dels membres del grup CiUActuem. Aquest punt no queda aprovat.
4. ACORD D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE CAN ENRIC LA MIRANDA
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa la següent proposta:

I. ANTECEDENTS
El Ple de la Junta de Veïns, en sessió ordinària realitzada el dia 26 de gener de 2006, va aprovar
provisionalment la imposició i, simultàniament, l’ordenació de contribucions especials per l’execució
de l’obra ordinària anomenada Ca n’ Enric La Miranda.
Aquest acord es va notificar personalment als subjectes passius afectats, i va estar exposat al públic
mitjançant edictes publicats al BOP de Barcelona núm.30, de data 04/02/2006, i al tauler d’anuncis
de la Corporació, per un termini de 30 dies hàbils.
Durant el termini d’exposició al públic es van formular diverses reclamacions les quals han estat
resoltes, mitjançant acord plenari de data 19 d’octubre de 2006, de resolució de les al·legacions
presentades i d’aprovació definitiva de l’ordenació i imposició de les contribucions especials de “Ca
n’Enric la Miranda”.
Vist que la Sra. Montserrat Lama Losada, va interposar recurs de reposició en data 5/08/08, registre
d’entrada núm.1841, contra l’acord d’aprovació definitiva de l’ordenació i imposició de les
contribucions especials “Ca n’’Enric la Miranda”, al·legant que la finca de la seva propietat té 731m2,
en lloc dels 764 m2 que figuren en la fitxa cadastral, de conformitat amb la Resolució estimatòria de
la Gerència Regional del Cadastre a Catalunya.
Atès l’informe del cap dels serveis tècnics núm.146/09, de data 1 de juliol de 2009, favorable a
l’estimació del recurs de reposició presentat per la Sra. Montserrat Lama Losada contra l’acord
d’aprovació definitiva, atès que segons la resolució de la Gerència Regional del Cadastre de
Catalunya hi ha un error en la superfície de la finca propietat de la recurrent.
Atès l’informe del cap dels serveis tècnics núm.147/09, de data 1 de juliol respecte els mòduls de
repartiment de la quota definitiva de les contribucions.
Una vegada executades totes les obres, el cost real és de 3.344.581,84 euros, per la qual cosa
correspon repercutir en concepte de contribucions especials l’import de 2.675.665,47euros.
II. FONAMENTS DE DRET
L’art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 56de març, que aprova el Text refós de la Llei

reguladora de les hisendes locals, disposa que, una vegada finalitzada la realització de les obres, es
procedirà a assenyalar els subjectes passius, la base i les quotes individuals definitives, girant les
liquidacions que procedeixin i compensant com a lliurament a compte els pagaments anticipats que
s’hagin efectuat.
Per tot això, es proposa el Ple de la Junta de Veïns, l’aprovació del següent acord:
PRIMER.- ESTIMAR el recurs de reposició presentat per la Sra. Montserrat Lama, de conformitat
amb l’informe emès pel tècnic municipal, doncs el valor cadastral del sòl s’ha de calcular en funció
dels 731 m2, en lloc dels 764 m2, resultant a aplicar un valor cadastral del sòl de 64.511,60€.
SEGON.- Aprovar la LIQUIDACIÓ DEFINITIVA de l’obra de Ca n’’Enric La Miranda, per import de
3.344.581,84 euros, a repartir de la manera següent:
- Cost previst: 3.344.581,84 euros
- Distribució del repartiment de despeses:
a) Contribucions especials: 2.675.665,47euros
b) Aportació per l’EMD de Valldoreix: 668.916,37euros
TERCER.- Aprovar la LIQUIDACIÓ INDIVIDUAL DEFINITIVA i notificar-la als subjectes passius
amb el corresponent peu de recursos d’acord amb el Padró de subjectes passius que s’adjunta amb
el present acord fent constar de forma expressa el nom del contribuent, la finca i referència
cadastral, el número de liquidació, el percentatge a aplicar, el mòdul de repartiment i la quota a
pagar.
Aquest acord es notificarà a cada subjecte passiu fent constar la quantitat que correspon pagar o bé
la quantitat a retornar, si va fer un pagament avançat en excés. En la notificació es fixaran els
terminis i la forma de pagament i els recursos.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que la intenció de l’EMD de
Valldoreix és mantenir el fraccionament dels imports considerant que s’està en un moment de crisis i
per facilitar a les persones el pagament d’aquestes CCEE. Per altra banda com que aquesta obra està
realitzada i contractada per l’EMD de Valldoreix, la recepció d’aquestes contribucions permetrà fer el
pagament al contractista. Passem a ple i tot té a veure amb la gestió d’una administració, i que
donarà satisfacció a tots els afectats i que estan pendents de saber els imports i terminis de
pagametn per poder organitzar les seves vides al voltant de l’econcomia.
VOTACIÓ.- 3 vots a favor dels membres del grup CPCV i 5 en contra dels membres del grup CiUActuem. Aquest punt no queda aprovat.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que els anima a no seguir
així, perquè molt probablement d’aquí puguin sortir responsabilitats molt importants.
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5. MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL AMORTITZANT UNA PLAÇA
D’EDUCADORA I CREANT UNA PLAÇA AUXILIAR D’EDUCADORA
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i exposa que per acord plenari de data 28
de febrer de 2008 es va aprovar la Plantilla de Personal de l’Entitat Municipal Descentralitzada de
Valldoreix.
Atès que la Directora de l’Escola Bressol de Valldoreix va endegar una reorganització interna de
l’Escola Bressol que es va començar a aplicar en el curs escolar 2008-2009.
Atès que aquesta reorganització comporta la modificació de la Plantilla de Personal en els següents
termes:
Dotació actual d’educadores: 8 places
Proposta: reduir la dotació d’educadores passant a una dotació de 7 educadores
Dotació actual d’auxiliar d’educadores: 4 places
Proposta: incrementar la dotació d’auxiliar d’educadores a una dotació de 5 auxiliars
d’educadora.
Atès que existeix consignació pressupostària en el pressupost prorrogat
modificació.

per efectuar aquesta

Tot d’acord amb el que determina,
-

L’art. 126 del RDL 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local.

-

L’article 25 i 27 del Decret Legislatiu 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament
del personal al servei de les entitats locals, en relació a l’aprovació i modificacions de les
plantilles de personal.

-

L’article 28 i la disposició transitòria novena del Decret Legislatiu 1/1987, de 31 d’octubre, pel
qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a
Catalunya en matèria de funció pública, en relació a la Plantilla de Personal.

-

Els articles 69 i 72 de la Llei 7/2007, de 2 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, en
relació a la planificació i estructuració dels recursos humans de les Administracions Públiques.

És pels motius exposats que trasllada la següent proposta d’acord,
PRIMER.- MODIFICAR la Plantilla de Personal, en els següents termes:
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-

AMORTITZACIÓ d’una plaça d’educadora i per tant la plantilla de personal quedaria
conformada per una dotació de 7 places d’educadora.

-

CREACIÓ d’una plaça d’auxiliar d’educadora i per tant la plantilla de personal quedaria
conformada per una dotació de 5 places d’auxiliars d’educadora.

SEGON.- EXPOSAR la modificació de la Plantilla de Personal mitjançant la inserció de l’anunci al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis
de la corporació durant un termini de 15 dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentarhi reclamacions.
L’aprovació de la modificació de la Plantilla de Personal es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor d’acord amb el que
disposa l’article 112.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, i
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes local en relació al que determina l’article 283.4 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.
TERCER.- TRAMETRE còpia a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta
que li agradaria que en aquest punt es trenqués la inèrcia de votar tot en contra sistemàticament,
perquè ja es va discutir en la junta de portaveus i va passar com un tema totalment menor. Si no
s’aprova aquesta modificació la persona que ocupa aquest lloc no pot renovar el contracte.
VOTACIÓ.- 3 vots a favor dels membres del grup CPCV i 5 en contra dels membres del grup CiUActuem. Aquest punt no queda aprovat.

6. MODIFICAR L’ORDENANÇA REGULADORA DE ZONES D’ESTACIONAMENT LIMITAT
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que es va aprovar en sessió plenària extraordinària
celebrada el dia 12 febrer de 2009 l’ordenança reguladora de zones d’estacionament limitat.
Ateses les peticions dels establiments comercials que estan ubicats en la zona d’aparcament limitat,
de poder obtenir el distintiu pels seus treballadors.
Atès l’informe del cap d’urbanisme i mobilitat Sr. Miquel Díez Folch.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
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PRIMER.- MODIFICAR l’ordenança reguladora de zones d’estacionament limitat, respecte l’article
8 Subjectes Exclosos, afegint un darrer supòsit d’exempció, el qual es transcriu a continuació:
Article 8. Subjectes exclosos

Queden exclosos de la limitació de l’estacionament en zones d’aparcament restringit i no subjectes al
pagament de la taxa corresponent, els vehicles següents:
g) Els vehicles dels treballadors de les empreses ubicades a la zona reservada per estacionament
limitat.
Hauran d’acreditar aquesta condició amb el contracte de treball de l’empresa ubicada en aquest
sector, i que són conductors habituals del vehicle que se sol·licita l’autorització el distintiu per
aparcar. També s’haurà d’acreditar la impossibilitat d’aparcament dins de la pròpia parcel·la de
l’establiment.
SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord de modificació mitjançant un anunci que s’ha de publicar al
BOP, al DOGC, a La Vanguardia i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini de 30 dies, per a
la formulació de reclamacions i al·legacions.
En cas que no s’hagin presentat cap reclamació o al·legació l’acord d’aprovació inicial esdevé
definitiu. En cas que s’hagin presentat reclamacions o al·legacions durant el tràmit d’informació
pública i d’audiència, s’han de resoldre de forma raonada, en el mateix acord d’aprovació.
TERCER.- TRAMETRE a l’administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya, en el termini de
quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegre i fefaent d’aquesta.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que en aquest moment
estem en 1200 sol·licituds presentades, un 60% són de Valldoreix i un 40% de Sant Cugat i que la
proposta inicial es va fer per a una administració de 8.000 habitants i no de 80.000 habitants que és
la de Sant Cugat i això ens ha generat un problema de funcionament perquè ha col·lapsat el taulell i
els cotxes que no tenen el distintiu els estem avisant perquè sinó els multaran. Dir-los que
comencem a tenir problemes amb l’Ajuntament de Sant Cugat per a què la Policia Local es faci
càrrec de revisar la zona verda, com en l’aparcament del CAP que han d’anar mirant si els cotxes
estan correctament aparcats. Tenim unes certes dificultats per a què els agents de la Policia Local
revisin aquesta zona verda. Ens hem trobat amb algunes demandes d’exempció de pagament per
part dels comerciants i empreses instal·lades en la zona verda. Les empreses tenen distintius però
els seus treballadors també el volen, cosa que hem trobat raonable, i per això presentàvem aquesta
modificació.
VOTACIÓ.- 3 vots a favor dels membres del grup CPCV i 5 en contra dels membres del grup CiUActuem. Aquest punt no queda aprovat.
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7. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.5/2009 DEL PRESSUPOST PRORROGAT 2008.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ 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 pugui demorar-se 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 romanent
de tresoreria i a baixes per transferència.
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.5/2009 del Pressupost
prorrogat 2008 a través d’un suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i a baixes per
transferència.
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM 5/09
PRESSUPOST PRORROGAT 2008 EMD DE VALLDOREIX
PRESSUPOST DE DESPESES
PARTIDA
22-452-212.08
02-121-226.03

Descripció partida
Manteniment Complex exp.
Execució Sentències
TOTAL CAPITOL 2

Consignació inicial i
modificació
0,00
20.000,00
20.000,00

Proposta
4.855,00
39.000,00
43.855,00

Consignació
definitiva
4.855,00
59.000,00
63.855,00

3.000,00

5.000,00

8.000,00

0,00
3.000,00

90.194,15
95.194,15

90.194,15
98.194,15

CAP.4 Transferències Corrents

02-463-480,02
00-911-460.01

Subvencions i convenis
altres
Transferències .Aj STCV
Liquidació 2008
TOTAL CAPITOL 4

CAP.6 Inversions reals
PARTIDA

Descripció partida

Consignació inicial i
modificació

11

Proposta

Consignació
definitiva

25-121-625.02

Mobiliari Sala Plens
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL SUPLEMENT
CRÈDITS

0,00
0,00

42.950,00
42.950,00

42.950,00
42.950,00

23.000,00

181.999,15

204.999,15

Aquestes despeses es financien amb els següents ingressos:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM
5/09
PRESSUPOST PRORROGAT EMD DE VALLDOREIX 2008
PRESSUPOST D’INGRESSOS
MAJORS INGRESSOS
CAPITOL 7
SUBVENCIONS DE CAPITAL
CONCEPTE
760.01
Subvenció DIBA Ventades
TOTAL

Major ingrés
87.821,75
87.821,75

ROMANENT DE TRESORERIA
CAPITOL 8
CONCEPTE
870.02
Romanent parcial de tresoreria
TOTAL

Incorporació romanent
94.177,40
94.177,40

TOTAL FINANÇAMENT

181.999,15

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 Província, 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.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO GONZÁLEZ i manifesta que
aquesta no és la seva àrea però intentarà ser el més clar i concís possible partida per partida. Si no
m’equivoco hi ha una partida nova que és la del manteniment del Complex Esportiu, i la proposta era
de 4.855 euros que es devien per un cost d’una inspecció i posterior reparació derivada a nivell de
defectes elèctrics; una altra és d’execució de sentències, on proposàvem 30.000 euros perquè tenim
damunt la taula una sentència de les cases famoses de Bei Barcelona que es van construir
il·legalment i ara hem de pagar. Tenim una partida de transferències corrents, hi havia una partida
de subvencions o convenis i altres amb consignació augmentant 3.000 euros per fer front al conveni
amb l’Associació de Comerciants de Valldoreix. De les liquidacions entre Sant Cugat i Valldoreix,
nosaltres hem de pagar 90.194,090 euros. En inversions, la sala polivalent, proposem 42.950 euros
per acabar les obres. De l’apartat de subvencions, cal a dir que hem rebut la de la Diputació de
Barcelona per import de 87.821,75 euros que formaria part de major ingrés, que junt amb el
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romanent parcial de tresoreria de 94.177,40 fa la suma total de 181.999,15 euros. Com vostès
poden veure és una modificació lògica i necessària i voldria cridar l’atenció per l’actitud davant
d’aquest ple. Les sentències són d’immediata execució i si vostès voten negativament aquesta
proposta, justament haurem de mirar si vinculant les partides de pressupost podem fer front al
pagament del que la llei ens reclama. Si això no es paga, es deriven responsabilitats penals i recauen
directament sobre la senyora Montserrat Turu, presidenta de l’EMD.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que d’aquesta modificació de crèdits que ha presentat el
senyor Alonso, en la junta de portaveus última, ens va semblar que negociàvem amb el grup de CiU i
varem acceptar treure tot una sèrie de partides per poder desencallar alguna cosa. D’aquests
conceptes que varem treure, una eren els consums del complex esportiu, en que la proposta era de
28.000 euros, per arribar a una consignació final de 107.000. Aquesta no la veien prou bé, varen dir
que ja tindríem temps per pagar i hi havia dues partides que parlaven de la centralitat, que se n’ha
parlat molt, que tots la volem, i que quan es retirin les torres d’alta tensió, segons calendari a
mitjans de l’any 2010, i per tant era bo tirar endavant el concurs de la centralitat, que ens permetia
iniciar un període d’opinió dels ciutadans i ens faria avançar, considerant que tenim un termini que
ens ofegarà d’aquí a quatre dies i és l’edifici socio-cultural, edifici que fa tants anys que tots volem
tenir, que el tenim subvencionat i que si no el fem en un termini ics, doncs perdrem la subvenció.
Tot i així, com que semblava que negociàvem el varem treure, deixant l’estiu pel mig perquè
poguessin llegir i fer les seves aportacions en el plec de clàusules administratives. Tenint en compte
aquest extrem, jo el que demano a la Secretària és que incorpori la proposta que es va presentar a
la Junta de Portaveus perquè d’aquesta manera contingui tots els elements que volia la comissió de
govern.
Pren la paraula la Secretària i manifesta que s’incorpora la proposta d’acord de l’equip de govern que
es va presentar a la Junta de Portaveus. Entenc que és una proposta alternativa que presenta la
Presidenta “in voce”, que és com si haguéssiu presentat una esmena i que és la que segueix:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM
5/09
PRESSUPOST PRORROGAT 2008 EMD DE VALLDOREIX
CAP.2 COMPRA BÉNS CORRENTS I
SERVEIS
Consignació
inicial i
Consignació
PARTIDA
Descripció partida
modificació Proposta
definitiva
22-452212.08
22-452221,99
02-121226.03

Manteniment Complex esp.
Consums i sub Complex esp.
Execució Sentències
TOTAL CAPITOL 2

0,00

4.855,00

4.855,00

79.000,00

28.321,58

107.321,58

20.000,00
99.000,00

39.000,00
72.176,58

59.000,00
171.176,58
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CAP.4 Transferències Corrents
02-463480,02
Subvencions i convenis altres
07-432481.02
Premis concurs Plaça Centralitat
00-911460.01
Transfer.Aj STCV Liquid 2008
TOTAL CAPITOL 4
CAP.6 Inversions reals

PARTIDA
25-121625.02
07-432601.25

Descripció partida

3.000,00

5.000,00

8.000,00

0,00

12.000,00

12.000,00

0,00
90.194,15
3.000,00 107.194,15

90.194,15
110.194,15

Consignació
inicial i
modificació

Proposta

Consignació
definitiva

Mobiliari Sala Plens

0,00

42.950,00

42.950,00

Redacció Plaça Centralitat
TOTAL CAPITOL 6

0,00
63.800,00
0,00 106.750,00

63.800,00
106.750,00

102.000,00 286.120,73

388.120,73

TOTAL SUPLEMENT CRÈDITS

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM 5/09
PRESSUPOST PRORROGAT EMD DE VALLDOREIX 2008
MAJORS INGRESSOS
CAPITOL4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Major ingrés
CONCEPTE
460.00
Transferència Aj.STCV 2009
48.879,15
TOTAL
48.879,15
CAPITOL 7
CONCEPTE
760.01
TOTAL

SUBVENCIONS DE CAPITAL
Major ingrés
87.821,75
87.821,75

Subvenció DIBA Ventades

ROMANENT DE TRESORERIA
CAPITOL 8
CONCEPTE
870.02
Romanent parcial de tresoreria
TOTAL

Incorporació romanent
149.419,83
149.419,83

TOTAL FINANÇAMENT

286.120,73

VOTACIÓ.- 3 vots a favor dels membres del grup CPCV i 5 en contra dels membres del grup CiUActuem. Aquest punt no queda aprovat.
EXPLICACIÓ DE VOT.- Pren la paraula la
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PRESIDENTA i manifesta que ja veuen que hi ha

responsabilitats de tipus penal, probablement no es puguin pagar les factures de la piscina, els
comerciants no tindran els 8.000 euros compromesos, i veurem on anirem a parar.
8. MOCIÓ DE CIU ACTUEM PER A LA REVISIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE
L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i exposa que per acord de la Junta de Veïns, en
sessió plenària del 25 d’agost de 1988, es va aprovar la primera relació de llocs de treball de la EMD
de Valldoreix que va permetre la revisió i elaboració d’una plantilla pressupostària de personal.
Atès que el 25 de juliol de 2002 es va aprovar la primera valoració de llocs de treball de la EMD de
Valldoreix i el seu catàleg retributiu redactat per la Diputació de Barcelona, que introduïa
modificacions en la relació de llocs.
Atès que en sessió plenària de 4 de desembre de 2007 es va aprovar la darrera valoració de llocs de
treball de l’EMD de Valldoreix i el seu catàleg retributiu, redactat per la Diputació de Barcelona, que
ha introduït modificacions en la relació de llocs de treball que afecten a la plantilla de personal.
Atès que l’experiència obtinguda a través de l’acció de govern en aquesta Entitat, ha permès a CIUActuem una reflexió realista sobre la relació i característiques dels llocs de treball de la EMD de
Valldoreix
Atès que una relació de llocs de treball és una eina viva, que ha de reflectir les necessitats reals
d’una administració
Atès que CIU-Actuem reconeix a UGT de Catalunya l’esforç de mediació entre els dos grups polítics
que conformen la Junta de Veïns de la EMD
En virtut de tot el que s’ha exposat, CIU-Actuem proposa al ple de la Junta de Veïns l’adopció dels
següents ACORDS:
PRIMER.- Demanar a la presidenta de l’EMD que convoqui una reunió tècnica amb els experts de
la Diputació , els representants sindicals i representants de cadascun dels grups polítics de la EMD
per tal d’analitzar i revisar si s’escau la RLT aprovada al ple de la Junta de Veïns de 4 de desembre
de 2007, sense que aquest procés afecti a l’Oferta Publica d’ocupació d’aquest exercici
SEGON.- Traslladar la present proposta d’acord als representants dels treballadors i als sindicats
representatius a la EMD.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que aquesta
és una moció que nosaltres presentem instant a la presidenta a fer una convocatòria amb
representants tècnics i polítics per tal d’intentar analitzar la RLT i valorar si s’escau modificacions
futures sense que comporti un aturament de l’oferta pública d’ocupació actualment en curs.
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Aquest és un tema que havíem abordat en altres plens i entenent que una RLT és una eina viva, i
que cal anar analitzant a mesura que avança l’acció de govern, senzillament instem a la presidenta a
fer aquest tipus d’anàlisis i analitzar si s’escau possibles revisions futures.
VOTACIÓ.- Sotmesa a votació queda aprovada per 5 vots a favor dels membres de CiU. 3
abstencions dels membres de CPCV.
EXPLICACIÓ DE VOT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que aquesta moció revoca la
moció presentada pel grup de CiU en el ple del 12 de febrer. Vostès parlen que les propostes que
vostès fan no són recollides, i nosaltres el que varem explicar és que una cosa són els suggeriments i
una altra cosa els acords plenaris. Quan varem presentar l’acord plenari en el seu moment, dient que
la presidenta havia de fer una reunió amb la Diputació, que no podia convocar les places derivades
de la RLT, doncs allò ho va aprovar el grup de CiU i nosaltres no ho varem poder aprovar i es va
presentar un recurs al Jutjat, doncs bé, en definitiva, hem anat distreien la perdiu, el personal ha
estat molt actiu perquè no ha estat d’acord i hem aconseguit arribar a un acord que revoca allò que
va aprovar el grup de CiU. Seguirem convocant les places i per tant no és que no votem a favor de
temes interessants sinó que no votem a favor temes que no són atribuïbles al ple. De tot el ple,
només hem aprovat dues coses. Si que anuncio que se’n deriven responsabilitats per perjudici a les
persones, a l’EMD, a contractistes, etc.

9. ACCIÓ DE GOVERN
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta que en principi la festa major
s’estructura com està venint sent els últims anys, però amb unes petites variacions. Aquest any hem
anat de cara a una contenció econòmica perquè no estan els temps per alegries, i els diners que
estalviem per festa major els podrem aplicar en altres coses. Vull remarcar que es convoca un sopar
popular on les entitats veïnals i culturals són les protagonistes, dinamitzant a la gent. El que fa a la
zona de la pista verda, les nits joves de divendres i dissabte, aquest any se’ls dóna l’oportunitat
d’organitzar-se ells mateixos i han respost molt adequadament fent bones propostes, donant així
importància a un col·lectiu que no es visualitza massa a Valldoreix.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que la reunió pel Consell de la Vila la volíem fer el mes
de juliol, però hem vist que hi ha molta gent de vacances i ho hem posposat pel setembre. A veure
si el Consell de la Vila ens ajuda a posar ordre i sentit comú a les coses.
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que volia informar-los de la
situació que des del punt de vista de medi-ambient, encara tenim com a greu i que és la
conseqüència de les ventades. Ja varem explicar que havíem contractat una empresa –gràcies al
conveni fet amb l’associació de ramatans-, recollir els troncs i les copes fent apilonaments, i
posteriorment aquests es molen i es carreguen en banyeres que s’emporten fins el port de Barcelona
per enviar-ho a altres països que tenen centrals de biomassa i en poden treure profit. Torno a
reiterar a fer una crida a la responsabilitat pel alt risc d’incendi que tenim. És difícil gestiona la
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quantitat de massa arbòria que va caure durant la ventada, les previsions són que fins el mes de
novembre o final d’any, no estigui tot finalitzat. Ara estem esperant que aquesta empresa durant el
mes de juliol es puguin moldre tots els apilaments que hi ha més els que es puguin derivar de les
actuacions que es puguin deixar fetes abans del mes d’agost, de la zona de la Riera de Can Nonell i
de la Riera d’En Clavell, que serien les dues zones verdes més inquibides dins el nucli urbà. Dir-los
que havíem tingut un problema perquè en principi hi havia una previsió de tota les restes derivades
de tota la primera acció a carrers que estaven acopiades al camp de futbol i amb un terreny a Fuster
Serracant, que s’estan començant a buidar ara perquè ens va fallar l’acord previ amb un altre
aprofitament per terres vegetals, i l’Agència Catalana de Residus havia comunicat que tots els llocs
on es dediquen a fer això estaven col·lapsats i no admetien més genero. Finalment s’està portant a
la planta de compostatge de la deixalleria de Sant Cugat. Dir-los que s’ha encarregat un estudi de
qualitat ambiental, que estava previst des de l’any passat, que per les circumstàncies del meu
antecessor, no es va poder endegar i les conclusions esperem rebre-les promptament. Farem una
presentació tècnica en una junta de portaveus ampliada per a que la informació flueixi. No només
això, al contrari del que passa en algunes circumstàncies, també els ho facilitarem als nostres
homònims de Sant Cugat perquè pensem que hi ha dades prou interessants com per a què les
conegui i les tingui en compte en les seves planificacions mediambientals el municipi mare. Si més
no tenir la possibilitat de posar determinats punts en comú. Encara que no em pertanyi a mi,
m’agradaria remarcar que arrel de tota la problemàtica i revifada per les obres de la Rambla Mossèn
Jacint Verdaguer, s’ha reactivat l’antiga Associació de Comerciants que ja existia i s’ha establert un
conveni de col·laboració amb aquesta associació, amb la finalitat de reactivar i incentivar el comerç
del poble. Continuem treballant amb el tema del mercadet per poder-ho fer el més aviat possible,
encara que malauradament no podrà estar disponible en les dates de festa major, però ens agradarà
tenir-ho abans de Nadal. Com a comentat la presidenta, malgrat les dificultats que anem trobant,
continuem fent acció de govern.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que estem treballant per la millora i l’arranjament de la
paret del Castell de Canals, i en aquest moment si s’hi acosten veuran unes bastides importants. Tot
per a què no caigui la paret importantíssima històricament per tots nosaltres i donar-la a conèixer
esperant que d’aquí a dos o tres mesos s’acabin les obres.

10. PRECS I PREGUNTES
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que vol fer uns matisos i és que quan es
refereix al nostre grup, es dirigeix com a Convergència o CiU i nosaltres som CiU-Actuem. Des del
nostre grup demanem transparència, transparència pressupostària, respecte consens, diàleg i
responsabilitat. El que no es pot fer és posar dues tatxes als valldoreixencs que és el que estan fent.
Van posant exemples i van posant la por al cos. És molt fàcil, és acceptar el que hem explicat abans,
les competències que són de la presidenta, són de la presidenta, i les que són del ple, són del ple. No
traspassi les responsabilitats que vostès tenen a nosaltres per a que fem unes demandes lícites que
estan dins les nostres competències plenàries. Cap dels punts dels que hem votat en contra són
urgents i ho té molt fàcil, el mes de setembre això es pot aprovar i sense cap transcendència. El que
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no poden anar fent és dir que nosaltres som els dolents perquè ho votem en contra, que per culpa
nostra això no es fa, que bloquegem l’acció de govern, xantatge, etc. És fàcil, la responsabilitat la
tenen vostès. Volen que tot funcioni? Doncs tingui’ns en compte, respecti’ns, i que hi hagi un consens.
I no agafar i posar d’hostatge a l’Escola Bressol, o qui toqui, que és el que va passar la última vegada.
A la Junta de Portaveus quan els varem demanar que incloguessin la modificació de les bases del
pressupost que si no qüestionaríem l’aprovació dels punts de l’ordre del dia, van córrer a l’Escola
Bressol a dir-los tant als pares com als professors, i al Casal d’Avis i a tothom, que anàvem a votar en
contra de l’Escola Bressol. I no és veritat. Miri les actes dels plens i el que varem votar aquell dia.
Sempre estem amb el mateix joc, sempre amb el mateix vocabulari per desqualificar-nos. Siguin
responsables, facin el que tinguin que fer i el problema s’haurà acabat.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que intentarà nombrar el grup sencer de CiU-Actuem, que és cert
que moltes vegades no ho diu. Manifesta al senyor Puig que no digui coses que no són, que hi ha
temes urgents, les sentències judicials si no s’executen en el termini que marca el jutge, doncs potser
la senyora presidenta fa les vacances a la presó perquè no he pogut pagar perquè vostès no m’han
deixat una sentència derivada d’una mala gestió urbanística que van fer vostès quan van governar,
deixi’m fer una mica de broma, això és de “record guiness”. Per altra banda si s’ha de contractar
personal, s’ha de fer ara; i si s’han de pagar factures del Complex Esportiu, doncs cal fer-ho ara,
perquè generarem una víctima més que serà el que no cobra les factures. I si tots els veïns de Ca
n’Enric La Miranda, que estan pendents de quan pujaran les contribucions especials perquè ja s’ha
acabat l’obra, i per poder fer els pagaments, doncs ara els direm que s’aguantin una mica. A
l’administració quasi tot és urgent, o quasi sempre, perquè ja és a l’administració a qui li costa seguir
el ritme. Pel que fa al diàleg i transparència, els podem demanar si volen als partits de Sant Cugat que
estan a l’oposició el temps que triga l’ajuntament de Sant Cugat –en el que vostès governen-, per
donar qualsevol informació i els puc assegurar que no té res a veure amb el temps que triga aquesta
casa en donar satisfacció a tota i cadascuna de les coses que ens demanen –i n’és testimoni la senyora
Secretària-, i per tant com que ho donem i sempre se’ls atent no diguin que no hi ha transparència. Si
volen fem una auditoria de la transparència de les anteriors legislatures i potser s’esgarrifarien. Pel que
fa al diàleg només cal treure les gravacions de les Juntes de Portaveus, no se’n farien càrrec del que
ha passat avui perquè varem estar negociant les coses i ningú no ens podria dir que no és veritat.
Passem al torn de precs i preguntes del públic i així podrem anar tots a casa a reflexionar com
abordarem els temes a partir de demà i a descansar.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a
les 21.15 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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