ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL VINT-I-QUATRE DE SETEMBRE DE DOS MIL NOU.
A Valldoreix, el dia vint-i-quatre de setembre 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 20.30 hores els Vocals
següents: senyor JOAN GAYA I BELTRAN -Grup CPCV-, senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –
Grup CPCV- SR. PABLO ALONSO GONZÁLEZ –Grup CPCV-, SR. JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP CiU-,
SRA. SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-, SRA. ANGELA Mª BLEDA I LORENZO –GRUP CiUSR. 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, per ordre de la Presidència es retiren de l’Ordre del dia els punts
números 5, 6 i 9 A) i 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 L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE
DATA 16 DE JULIOL DE 2009 I SESSIÓ PLENÀRIA EXTRAORDINÀRIA DE DATA 3 DE
SETEMBRE DE 2009

Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa l’aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió plenària
ordinària del dia 16 de juliol de 2009 i la sessió plenària extraordinària de data 3 de setembre de
2009.
VOTACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ 16 DE JULIOL DE 2009.- S’absté el vocal senyor JOAN
GAYA I BELTRAN per absència del mateix en la sessió plenària. Queda aprovat per 8 vots a favor.
VOTACIÓ ESBORRANY ACTA SESSIÓ 3 DE SETEMBRE DE 2009.- Unanimitat dels membres de
la Corporació.

2. 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 PAU ALONSO I GONZÁLEZ, i exposa que vist 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.
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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.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
3. ACORD D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS DE CAN ENRIC LA MIRANDA
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa:
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.
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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 el import de 2.675.665,47euros.
II. FONAMENTS DE DRET
L’art. 33.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 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 el 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.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
4. 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.
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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:
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 la 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.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
5. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 6/2009 DEL PRESSUPOST PRORROGAT 2008.
Aquest punt ha quedat retirat de l’Ordre del dia.
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
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de modificació de crèdit a través d’un suplement de crèdit, i el finançament es pot realitzar a
romanent de tresoreria i amb majors ingressos.
De conformitat amb l’article 177 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de 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. 6/2009 del Pressupost
prorrogat 2008 a través d’un suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria i majors
ingressos.
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM 6/09
PRESSUPOST PRORROGAT 2008 EMD DE
VALLDOREIX
CAP.1 DESPESES DE PERSONAL
Consignació
inicial i
modificació Proposta
PARTIDA
Descripció partida
Consignació definitiva
Retribució eventuals
05-452-131.10 Esports
05-452-160.10 Quotes seg social Esports
TOTAL CAPITOL 1
CAP.2 COMPRA BÉNS CORRENTS I
SERVEIS

PARTIDA

Descripció partida
Manteniment Complex
22-452-212.08 esp.
02-121-226.03 Execució Sentències
Promoció econòmica i del
17-622-226.99 Comerç
TOTAL CAPITOL 2

CAP.4 Transferències Corrents
Subvencions i convenis
02-463-480.02 altres
Formació permanent
27-422-227.12 llengua cat.

2.000,00
600,00
2.600,00

Consignació
inicial i
modificació

5.000,00
2.900,00
7.900,00

Proposta

7.000,00
3.500,00
10.500,00

Consignació definitiva

0,00
20.000,00

4.855,00
39.000,00

4.855,00
59.000,00

11.525,00
31.525,00
Consignació
inicial i
modificació

24.500,00
68.355,00

36.025,00
99.880,00

Proposta

Consignació definitiva

3.000,00

5.000,00

8.000,00

0,00

9.060,00

9.060,00
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Transfer.Aj STCV Liquid
00-911-460.01 2008
TOTAL CAPITOL 4
CAP.6 Inversions reals

PARTIDA
25-121-625.02
08-511-601.25
07-432-601.25
27-422-601.00
05-452-601.01

Descripció partida
Mobiliari Casa de la Vila i
Arxiu
Redacció Projectes tècnics
"Mas Fuster"
Extres obres
Rb.Moss.J.Verdaguer
Compra mat. Escola de
dansa
Compra mat. Esportiu
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL SUPLEMENT
CRÈDITS

0,00
90.194,15
3.000,00 104.254,15
Consignació
inicial i
modificació

Proposta

90.194,15
107.254,15

Consignació definitiva

0,00

117.933,60

117.933,60

72.312,88

49.300,00

121.612,88

193.794,24

66.504,31

260.298,55

0
6.100,00
0
4.000,00
266.107,12 243.837,91

6.100,00
4.000,00
505.945,03

303.232,12 424.347,06

723.579,18

Aquestes despeses es financien amb els següents ingressos:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/09
PRESSUPOST PRORROGAT EMD DE VALLDOREIX 2008
BAIXES PARTIDES DE DESPESES
CAPITOL 2
05-452-227.24
Activitats esportives i material esportiu
TOTAL BAIXES
MAJORS INGRESSOS
CAPITOL4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CONCEPTE
454.00
Diputació Ens Locals (Comerç i mercats)
455.00
Generalitat Subvenció promoció comerç
460.00
Transferència Aj.STCV 2009
454.01
Subvenció DIBA Ventades
420.00
Subvenció ADM, GRAL, ESTAT Ventades
TOTAL
ROMANENT DE TRESORERIA
CAPITOL 8
CONCEPTE
870.02
Romanent parcial de tresoreria
TOTAL
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Baixes despeses
7.900,00
7.900,00

Major ingrés
14.000,00
6.500,00
68.666,35
87.821,75
90.039,13
267.027,23

Incorporació romanent
149.419,83
149.419,83

TOTAL FINANÇAMENT

424.347,06

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.
6. MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 7/2009 DEL PRESSUPOST PRORROGAT 2008.
Aquest punt ha quedat retirat de l’Ordre del dia.
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 amb majors
ingressos.
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. 7/2009 del Pressupost
prorrogat 2008 a través d’un suplement de crèdit amb càrrec a majors ingressos.
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS, CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM 7/09
PRESSUPOST PRORROGAT 2008 EMD DE
VALLDOREIX
Consignació
inicial i
Consignació
PARTIDA
Descripció partida
modificació
Proposta
definitiva
CAP.4 Transferències Corrents
Premis concurs Plaça
07-432-481.02 Centralitat
0,00
12.000,00
12.000,00
TOTAL CAPITOL 4
0,00 12.000,00
12.000,00
CAP.6 Inversions reals
Consignació
inicial i
Consignació
PARTIDA
Descripció partida
modificació
Proposta
definitiva
07-432-601.25

Redacció Plaça Centralitat
TOTAL CAPITOL 6

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

63.800,00
63.800,00

TOTAL SUPLEMENT
CRÈDITS

0,00

75.800,00

75.800,00

Aquestes despeses es financien amb els següents ingressos:
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM 7/09
PRESSUPOST PRORROGAT EMD DE VALLDOREIX 2008
MAJORS INGRESSOS
CAPITOL4
TRANSFERÈNCIES CORRENTS
Major ingrés
CONCEPTE
460.00
Transferència Aj.STCV 2009
75.800,00
TOTAL
75.800,00
TOTAL FINANÇAMENT
75.800,00
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.
7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST ANY 2008
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que en data 9 de juny de 2009, la
Comissió Especial de Comptes va informar favorablement el Compte General del Pressupost any
2008, i el mateix ha estat exposat al públic durant el període de quinze dies i vuit dies més,
mitjançant edicte publicat en el Butlletí Oficial de la província núm. 145, de data 18 de juny de 2009,
sense que s'hagi formulat cap tipus de reclamació.
Vist que aquesta Comissió Especial de Comptes ha informat favorablement l'esmentat Compte
general, en sessió del dia 15 de setembre de 2009.
Vist que el Compte s’ha de sotmetre a la Junta de Veïns, per a que sigui aprovat abans de l’1
d'octubre de 2009.
Considerant el preceptes continguts en els articles 208 a 212 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la tramitació
i el contingut.
Aquesta Presidència proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR definitivament el Compte General d'aquest EMD corresponent a l'exercici de
2008.
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SEGON.- REMETRE el contingut de l'acord, juntament amb tota la documentació a la Sindicatura
de Comptes.
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRIGUEZ i
manifesta que el compte general del Pressupost de 2008, ja va ser informat favorablement en la
comissió de la que el nostre grup forma part. Tanmateix l’any 2008 nosaltres formaven part del
govern i per tant no podem fer altre cosa que votar a favor.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
8. ESTABLIMENT DEL SERVEI DE MERCAT NO SEDENTARI DE VALLDOREIX
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa la memòria justificativa, el projecte
d’establiment i el reglament del servei relatiu al servei públic del mercat no sedentari de Valldoreix.
Atès que el servei públic esmentat és de competència municipal, d'acord amb el que disposen
l'article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de bases del règim local, l'article 66 de la Llei 8/1987, de
15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya, i l'article 27.1.b del Decret legislatiu 17/1994, de
17 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de les lleis reguladores d’assistència i serveis
socials.
Atès que l’article 82.1 d) de la llei municipal i de règim local de Catalunya estableix que les entitats
municipals descentralitzades tenen competència en la prestació de serveis de competència municipal
d’interès exclusiu de l’entitat, quan no són a càrrec del municipi respectiu.
Atès que de la documentació esmentada es deriva que és procedent establir el servei públic de
mercat assumit per l'Entitat Municipal descentralitzada de Valldoreix.
Atès que el tràmit procedent és que el Ple municipal prengui en consideració la iniciativa esmentada i
l’expedient se sotmeti a informació pública durant el termini de trenta dies, prèviament a l'aprovació
definitiva, tal com determina l'article 160 del ROAS.
Per tot això, es proposa al l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- PRENDRE EN CONSIDERACIÓ l'establiment del servei públic municipal de mercat
sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament del
servei adjunts.
SEGON.- SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA l'expedient per un termini de trenta dies, a
comptar des de la darrera publicació de les ordenades al paràgraf següent, a efectes de presentació
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d'al·legacions i suggeriments.
TERCER.- PUBLICAR l'anunci d'informació pública corresponent al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i al Butlletí Oficial de la Província, i disposar-ne l'exposició al tauler d'edictes de
l'Ajuntament.
QUART.- DONAR AUDIÈNCIA durant el mateix termini d'informació pública -i als mateixos
efectes- als interessats en el procediment i a les entitats que han exercit la iniciativa per a
l'establiment del servei, Associació d’Empresaris i Comerciants de Valldoreix i Casal dels Avis.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que ahir
van fer una reunió en la que estaven convocades les entitats i associacions veïnals on es va fer una
exposició exhaustiva de la creació d’aquest servei del mercat no sedentari, ambulant o de marxants,
per no dir “mercadillo”. És un acte administratiu de la creació del servei en el que s’aprova la seva
creació i que és voluntari i que nosaltres creiem millorarà l’oferta comercial, i per tant la qualitat i
representi la retenció dels consumidors a Valldoreix i que no hagin de sortir a fora a adquirir els
productes quotidians. També pensem que ajuda a fer poble, cohesionador a nivell social. Aquest
acte de creació del servei inclou l’aprovació d’una memòria tècnica que explica totes les
característiques del plànol, pressupost i reglament, que a partir d’avui es posarà a exposició pública i
es podran fer els suggeriments i treballar el tema. El mercat estarà ubicat al carrer del Bruc, que és
el paral·lel a la via del tren i per les seves característiques és idoni, per l’aparcament i altres
avantatges i per això proposem l’aprovació d’aquest servei. Volia dir que és una iniciativa que com a
idea primària no és de l’equip de govern, sinó que va sortir del Casal d’Avis i que el consistori de
Valldoreix va recollir i que ha estat treballant-hi fins a la data. Voldria també fer esment especial a
una persona que ens ha deixat recentment i que va ser la que dins del Casal d’Avis va promoure
aquest tema i que és el senyor Pere Bordes, i que quan anem a aquest mercat pensarem amb ell.
Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i manifesta que com no podia ser d’una
altra manera el nostre grup votarà a favor de la instal·lació d’aquest servei, un servei que de ben
segur serà benvingut pels veïns de Valldoreix.
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació.
9. MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS MUNICIPALS
Aquest punt ha quedat retirat de l’Ordre del dia de la present sessió.
A) Moció de Ciu-Actuem de Modificació de les Bases d’execució del Pressupost de l’EMD de
Valldoreix.
Atès que la Llei estatal

reguladora de les Hisendes Local
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i

els decrets posteriors de

desenvolupament fan convenients l’elaboració i aprovació d’unes bases que permetin una àmplia
regulació de l’execució pressupostària i la concreta execució administrativa d’aquesta EMD de
Valldoreix,
Atès que CIU-Actuem hem donat el nostre vot favorable a successives ampliacions i modificacions
de crèdit pressupostari proposades per la Presidenta de la EMD, amb el supòsit de què les
consignacions pressupostàries estaven totalment justificades per la seva funció i utilitat social
Atès que la Presidenta de la EMD utilitza la màxima vinculació jurídica existent entre les partides
pressupostàries per dur a terme una execució del pressupost sense tenir en compte els acords amb
CIU-Actuem i sovint s’utilitzen recursos d’altres partides, en detriment d’actuacions ja consensuades
i que són necessàries per Valldoreix
En virtut de tot el hem exposat,
l’adopció dels següents ACORDS:

CIU-Actuem, proposem al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD

PRIMER.- Instar a la presidenta a que modifiqui l’article 7è de les bases d’execució del pressupost
actuals per tal que la vinculació jurídica del pressupost es determini només per partida
pressupostària, eliminant així, el nivell màxim de vinculació jurídica, tant en relació a la classificació
econòmica com funcional.
SEGON.- Instar a la presidenta a que modifiqui l’article 8è de les bases d’execució del pressupost
per tal que qualsevol modificació pressupostària requereixi l’aprovació al ple de la Junta de Veïns.
TERCER.- Que els presents acords es comuniquin als veïns i veïnes, i entitats i associacions de
Valldoreix
10. ACCIÓ DE GOVERN
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que vol fer el recordatori que hem
fet de manera sistemàtica en tots els plens que hem celebrat, de com avancen els treballs de
recollida de la ventada que sortosament els hem pogut accelerar perquè l’empresa que varem
contractar va posar més efectius, en la mesura en que –com vostès ja saben- aquesta gent el que fa
és valoritzar la biomassa i els seus propis clients que concretament estan a Itàlia, han posat més
vaixells a disposició, el que ha fet que s’acceleressin les tasques de recollida. Confirmar-los que
segurament el gruix d’aquestes tasques estarà finalitzat cap a finals d’octubre, tot i que quedarà
alguns anells que quedaran per solucionar. Faig aquest comentari perquè es reben comunicacions a
l’EMD de veïns que diuen que si be és cert que han fet la neteja, queden alguns branquillons per
aquí i per allà. En tot cas aquests branquillons no representen una càrrega de foc important i són les
restes que pràcticament ells no han pogut recollir i que seran esmicolats en els propers mesos per
ells o per personal de Cire –si tanquem la contractació que fem cada any-. Dir-los com varem
anunciar en el darrer ple, que teníem pendent la presentació d’un estudi mediambiental que es va
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encarregar, seguint l’Agenda 21 de Valldoreix, que va fer una empresa contractada per l’equip de
govern. Aquest estudi el van entregar a finals de juliol, la setmana passada el van presentar a la
junta de portaveus i equip tècnic de l’EMD i dir-los que és una part de l’estudi de recollida de dades i
diagnosis de com es troba el nostre àmbit territorial a nivell mediambiental, i que ha de tenir una
continuïtat per acabar en el pla global de sostenibilitat. Aquest és un estudi públic i la nostra intenció
és que es pengi a la web i estarà a disposició de tothom, al igual que el farem arribar a la regidoria
de medi ambient de l’ajuntament de Sant Cugat perquè pensem que és una eina que avarca molts
àmbits interessants per a tothom.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que s’ha posat en marxa el Consell de
la Vila, i aviat es començarà a treballar tots els temes importants, un d’ells és el començar la
participació ciutadana respecte a l’Agenda 21, el tema de sostenibilitat ambiental, l’altre és el
mercadet i, l’altre és que hem procedit a la contractació de promoció interna del personal de l’EMD i
estem avançant amb la racionalització de l’estructura del personal de l’EMD.
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta que volia fer un comentari
sobre les novetats de la festa major passada, que fan referència a l’àmbit de participació, com va ser
la festa jove, que va ser encarregada a un grup de joves que han col·laborat amb l’EMD i que ha
estat un èxit. Els vull agrair el seu esforç i dedicació. També comentar-vos, que el sopar popular va
tenir molt èxit, sobretot per la sardinada, es va veure taules molt ben parades i amb menjar casolà, i
esperem que per l’any que ve la gent prengui nota i participi de forma activa per tenir més contacte
amb la gent. Un altre novetat va ser els gots reciclables que no va anar del tot bé perquè les
màquines no eren el que nosaltres esperàvem i esperem que l’any que ve funcioni millor. El curs
escolar que hem començat ara no hi ha hagut cap incidència remarcable, en el CEIP Ferran Clua s’ha
fet la il·luminació de les pistes i sembla que funciona bé, l’Escola Bressol és l’últim any que estarà en
aquest edifici. Properament començaran les obres del nou edifici i l’empresa constructora té previst
acabar les obres quatre mesos abans del que estava previst, la qual cosa ens permetrà un cert
marge i una certa tranquil·litat. Pel que fa el tema d’esports, ens fa molta il·lusió anunciar que hi ha
un nou club esportiu a Valldoreix que és l’equip de Boccia d’Asdi, que està format per nens amb
paràlisis cerebral, és un esport molt restrictiu per les seves característiques i, l’altre dia van fer la
presentació i van estar contentíssims de tenir protagonisme en un moment determinat.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que vol apuntar –encara que ja ho hem parlat a
l’Audiència Pública- els plans urbanístics que estan en marxa com el de la Colònia Montserrat, i el
sector zero de Bobines que estem pendents de resposta de la Generalitat de Catalunya per donar
viabilitat i tancar aquell sector.
11. PRECS I PREGUNTES
No es presenten precs i preguntes.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió
a les 21.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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