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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL 28 DE JUNY DE DOS MIL ONZE. 

 
A Valldoreix, el dia vint-i-vuit de juny de dos mil onze, a la seu de l’Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix, i presidint l’il�lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP PUIG I BELMAN, es 
reuneixen a les 19.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-
ACTUEM-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-ACTUEM-, senyora SUSANA HERRADA 
I CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor 
JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ –CPCV-, 
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, el President excusa l’absència de la senyora LAURA 
BALDOVÍ I BORRÀS –GRUP CiU-ACTUEM- i del senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÀLVAREZ –GRUP PP-. 
Seguidament es passa a la deliberació i votació de l’assumpte de l’Ordre del dia que és objecte de la 
present sessió. 

 
 
1. PROPOSTA D’ACORD PER A LA DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES 
SESSIONS PLENÀRIES DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’EMD DE VALLDOREIX. 
 
Pren la paraula el senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ i exposa que atès el que disposa l'article 97 del 
Decret Legislatiu, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i del Règim Local de 
Catalunya, així com l'article 38 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, i en ús de les 
facultats que la vigent legislació confereix, es proposa a la Junta de Veïns l’adopció del següent 
ACORD: 
 
PRIMER.- DETERMINAR, de conformitat amb l’article 46.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, 
que el Ple d’aquesta EMD de Valldoreix celebrarà sessions ordinàries cada dos mesos: als mesos de 
gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, i que tindrà lloc l’últim dijous de cada mes que 
correspongui, a les 20.00 hores, a la Sala de Sessions de l’EMD o lloc habilitat legalment a l’efecte, 
sense perjudici de la celebració d'altres plens extraordinaris i urgents conforme a la normativa 
aplicable. 
 
SEGON.- FACULTAR al President de la Junta de Veïns, prèvia consulta vinculant a la Junta de 
Portaveus, per avançar o modificar la data de celebració de les sessions ordinàries en preferència 
dins del mateix mes de la seva celebració, quan aquest es trobi a prop o dins de període vacacional i 
es puguin veure afectats la correcta tramitació administrativa dels assumptes a tractar i de l’ordre del 
dia de la sessió. 
 
TERCER.- DETERMINAR que la sessió ordinària del mes de juliol de 2011, se celebrarà el dijous dia 
14 de juliol de 2011, i la Junta de Portaveus el dijous dia 7 de juliol de 2011.  
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QUART.- DETERMINAR que l’Ordre del Dia de les sessions plenàries ordinàries de la Junta de Veïns  
tindrà com a mínim el següent ordre: 
 
1. Aprovació de l’acta o les actes de la sessió o sessions anteriors.  
2. Propostes d’acord. 
3. Mocions i propostes presentades pels grups municipals. 
4. Acció de govern. 
5. Precs i Preguntes 
 
CINQUÈ.- DETERMINAR que les convocatòries dels plens es faran per via telemàtica. 
 
SISÈ.- Les Juntes de Portaveus se celebraran el dijous abans de la celebració del ple ordinari, i es 
procurarà facilitar tota la documentació que s’ha de debatre en el Ple. En la Junta de Portaveus es 
donarà compte dels Decrets de la Presidència, i de tota la correspondència institucional d’interès 
rellevant, el qual es podrà comentar en l’apartat de precs i preguntes. 
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor (6 dels membres del Grup CiU i 1 del membre del Grup CPCV). 
Unanimitat. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta 
que el seu dubte és si es mantindrà l’Audiència Pública. Entenc que si que es manté, però volia 
preguntar-ho. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que es mantenen les sessions de l’Audiència Pública abans de les 
sessions plenàries ordinàries. 
 
2. DACIÓ DE COMPTE DEL DECRET 400/11, DE CREACIÓ D’ÀREES DE GOVERN I 
NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES. 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i dóna compte del següent Decret núm. 400/11, de data 16 de juny de 
2011: 
 

“Atesa les atribucions que m’atorga la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, així 
com el Reglament d’Organització i Funcionament dels ens locals. 
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- Crear les següents àrees de govern: 
 
Àrees de govern: 
 
- Infraestructures, equipaments, seguretat ciutadana, urbanisme i 
planejament 
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• Confecció del Pla global d’equipaments de Valldoreix. 
• Arranjament de l’aparcament de l’estació. 
• Seguiment del conveni per a l’eliminació de les torres d’alta tensió, amb la 

contractació d’una empresa per realitzar-lo. 
• Col�laboració amb Ajuntament Sant Cugat per a la implantació d’una residència 

d’animals abandonats. 
• Connexió de barris a través de ponts rodats i de vianants sobre les rieres. 
• Elaboració de propostes alternatives al vial d’enllaç mitjançant la contractació 

d’una empresa experta. 
 

• Signatura d’un acord amb l’Ajuntament de Sant Cugat per a la millora de la 
seguretat a Valldoreix. 

• Elaboració i desenvolupament del pla especial de la Colònia Montserrat. 
• Elaboració i desenvolupament del PEMU de la zona de Mas Fuster. 
• Pla urbanístic derivat de l’operació de Can Monmany (en curs). 
• Elaboració i desenvolupament del pla d’obertura de l’Av. del Baixador (3r 

expedient derivat del Monmany). 
• Pla especial centralitat: plaça de la Vila, un nou centre per a Valldoreix, que ha 

d’incloure el casal de la gent gran, el centre cívico-cultural, l’espai jove, el Casal 
d’entitats, comerços, mercat municipal i supermercat, aparcament 
complementari, i s’estudiarà la possibilitat d’incloure-hi habitatge públic. 
S’estudiarà la possibilitat de la construcció d’un túnel per sota de la Rbla. M. J. 
Verdaguer des de can Cadena fins a la plaça de la Vila per compactar la plaça. 

• Pla especial parc lúdic-esportiu a la zona del Castell de Canals. 
• Habitatge públic a Valldoreix. 

 
- Obres i Serveis urbans, vialitat, mobilitat i transport públic 

• Millora de l’accés dels ciutadans i dels comerços a internet: banda ampla. 
• Carrils bici integrats amb aparcaments vigilats per a bicicletes en punts 

estratègics com l’estació, centres educatius, centres esportius, centres culturals. 
• Eliminació de barreres arquitectòniques urbanes. 
• Finalitzar la urbanització de la resta de carrers de la Vila que encara no estan 

asfaltats.  
• Mantenir, substituir o ampliar els elements de senyalització vertical dels carrers. 
• Ampliar el servei de neteja de carrers, places i espais públics. 
• Millorar el servei Brigada d’obres amb més maquinària i personal. Gestió de la 

brigada. 
• Pla de vialitat, mobilitat i accessibilitat. 
• Millorar el servei de transport públic. Estudiar la viabilitat de la gratuïtat del 

servei a escolars valldoreixencs. 
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- Medi ambient i sostenibilitat, cultura, joventut i esports 

• Protecció del medi ambient i afavorir la sostenibilitat. 
• Potenciar mesures d’estalvi energètic i consum d’aigua (reducció despesa 

d’enllumenat públic i de la contaminació lumínica). 
• Prevenció d’incendis. Protecció civil. 
• Recuperació de rieres i espais d’interès, camins... 
• Estudiar normes per afavorir l’ús d’aigües pluvials i grises i el control de regs. 
• Promoure un tipus de jardineria adaptada al nostre clima.  
• Endegar el sistema de recollida selectiva domiciliària de residus, sempre que ho 

avalin el necessari estudi econòmic i funcional que caldrà encarregar a l’efecte. 
En col�laboració amb l’àrea de serveis urbans. 

• Oferta cultural per a tothom. 
• Elaboració d’un Pla de joventut. 
• Proposta d’equipaments culturals. 
• Potenciar els clubs i equips esportius locals.  
• Proposta d’equipaments esportius. Pista skate i altres. 
• Potenciar l’esport no competitiu i de salut. 
• Optimitzar la gestió del complex esportiu. 

 

- Gent gran, serveis socials, salut i comerç 

• Gent gran. Vetllar per oferir el millor equipament en el període de construcció de 
la plaça de la Vila.  

• Suport a les activitats de la gent gran. 
• Millora de la salut i els serveis socials. 
• Suport al comerç. 

 
- Suport a les persones, participació ciutadana i educació 
 

• Atenció i suport a les persones i coordinació i suport a les diferents àrees que 
han de gestionar les peticions de la ciutadania. 

• Educació. Donar suport a les Escoles i gestió de l’Escola Bressol i Centre Musical 
(Escola de Música). 

• Reglamentació, organització i desenvolupament del sistema de Participació 
Ciutadana. 

 

- Economia, finances, tresoreria, hisenda i noves tecnològies 

• Economia i finances. Gestió de crèdits. 
• Tresoreria. Rendibilitat de la tresoreria.  
• Coordinació política de la confecció i seguiment del pressupost municipal. 
• Gestió de la web i noves tecnologies. 
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- Serveis generals, gestió de subvencions, promoció econòmica empreses i 
comunicació 

• Organització i optimització dels serveis interns, procediments i circuits 
administratius. 

• Gestió i seguiment de les subvencions. 
• Promoció econòmica de la Vila: suport  a l’activitat econòmica empresarial. 
• Premsa i comunicació. 

 
SEGON.- NOMENAR els vocals encarregats de cada àrea de govern: 
 

• JOSEP PUIG BELMAN: Infraestructures, equipaments, seguretat ciutadana, 
urbanisme i planejament. 

 
• JOAN RIBERA MARTÍNEZ: Obres i serveis urbans, vialitat, mobiliat i transport 

públic. 
 

• JOAQUIM CASTELLÓ LÓPEZ: Medi ambient i sostenibilitat, cultura, joventut i 
esports. 

 
• JORDI ORTOLÀ CALATAYUD: Gent gran, serveis socials i salut, i comerç. 

 
• XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Economia i finances, tresoreria,  hisenda i 

noves tecnologies. 
 

• LAURA BALDOVÍ BORRÀS: Serveis generals, gestió de subvencions, promoció 
econòmica empreses i comunicació. 

 
• SUSANNA HERRADA CORTÉS: Serveis a les persones, participació ciutadana i 

educació.  
 
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple municipal en la primera sessió que 
celebri, notificar-lo a les persones interessades, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la 
província.” 

 
La qual cosa es fa saber pel general coneixement i efectes escaients. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ, i 
manifesta que vol fer el comentari sobre el cartipàs, perquè és una mica singular ja que a les 
diferents àrees, es fa una descripció pràcticament programàtica. En el ple de presa de 
possessió ja vaig comentar que dels 70 punts que vostès portaven en el programa, 
pràcticament una quarantena, estaven engegats. I és curiós perquè en l’anterior legislatura 
quan es va fer el pacte de govern, el cartipàs es fa ver d’una manera semblant. No se 
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perquè tinc la impressió que en algun moment s’ha pogut fer un “corta y pega”, i ho dic 
perquè hi ha dos punts concrets que m’han cridat l’atenció, i que són en el capítol 
d’infraestructures, equipaments, i seguretat ciutadana, quan es parla del seguiment del 
conveni per a la eliminació de les torres d’alta tensió, de la mateixa forma de quan es parla de 
la elaboració de les propostes alternatives al vial d’enllaç, en tots dos casos, es parla de 
contractar empreses per realitzar-ho, i en el seu dia era necessari i ara trobo que no ho és. De 
totes formes em congratulo que estigui fet així, perquè hi ha un compromís programàtic que 
consta en un acta plenària, i si que els volia fer veure aquests punts que s’hauran de repassar. 
En general veig be totes les àrees de govern però penso que no tots els vocals han de tenir 
adscripció i que en l’època de contenció en què estem, probablement es podria haver 
concentrat més el tema de les àrees. Simplement és un comentari. Gràcies. 
 
Contesta el PRESIDENT i manifesta que el tema de contractació d’empreses com manifesta el 
senyor Alonso, no és necessari per fer el seguiment del projecte que ja està en marxa i, 
concretament el tema de les àrees, evidentment, és decisió del govern. Gràcies.  
 
3. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DE PORTAVEUS 
 
Pren la paraula el senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD i exposat que el que disposa l'article 25 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, i d'acord amb allò que estableix l'art. 50 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. 
 
Vist l’escrit presentat pels vocals del grup de CiU-Actuem. 
 
Vist l’escrit presentat pel vocal del grup de la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix. 
 
Vist l’escrit presentat pel vocal del grup de PP. 
 
Es proposa al Ple d’aquesta  Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
  
PRIMER.- LA CONSTITUCIÓ dels diferents grups polítics, dels seus integrants i dels respectius 
portaveus. 
 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ- ACTUEM 
 
INTEGRAT PELS VOCALS: Josep Puig Belman, Susanna Herrada Cortés, Laura Baldoví Borràs, Joan 
Ribera Martínez, Joaquim Castelló López, Jordi Ortolà Calatayud i Xavier Gavaldà Carbonell. 
 
NOMENAMENT DE PORTAVEU: Laura Baldoví Borràs  
 
CANDIDATURA DE PROGRÉS I CATALANISTA DE VALLDOREIX 
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INTEGRAT  PEL VOCAL: Pablo Alonso González 
 
NOMENAMENT DE PORTAVEU: Pablo Alonso González 
 
PARTIT POPULAR 
 
INTEGRAT PEL VOCAL: José María Canals Álvarez 
 
NOMENAMENT DE PORTAVEU: José María Canals Álvarez 
 
SEGON.- CONSTITUIR la Junta de Portaveus d'aquesta EMD de Valldoreix, que romandrà formada 
pel President i tots els vocals de la Junta de Veïns. 
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor (6 dels membres del Grup CiU i 1 del membre del Grup CPCV). 
Unanimitat. 
 
4. ACORD PEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 
COL�LEGIATS I ALTRES. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que 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 els següents representants de l'EMD en els òrgans col�legiats que s'esmenten a 
continuació: 
 

REPRESENTANT ÒRGANS COL�LEGIATS 
Joaquim Castelló López CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA 
Laura Baldoví Borràs i Xavier 
Gavaldà Carbonell 

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I 
INFORMACIÓ CIUTADANA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS  

Joaquim Castelló López CONSELL GENERAL DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL 
CENTRE CULTURAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Jordi Ortolà Calatayud CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS, ACCIÓ SANITÀRIA I 
IGUALTAT 

Joaquim Castelló López CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 
Joaquim Castelló López ÒRGAN ESPECIAL PER LA GESTIÓ DE LA XARXA D’ESPAIS 

D’INTERÈS NATURAL 
Jordi Ortolà Calatayud COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA DE VALLDOREIX  
Susanna Herrada Cortés CONSELL ESCOLAR DEL CEIP JAUME FERRAN I CLUA 
Susanna Herrada Cortés UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU  
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Joan Ribera Martínez CONSELL MOBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 
Joan Ribera Martínez i Josep 
Puig Belman 

AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT 
URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. ( AMTU ) 

Josep Puig Belman COMISSIÓ ESPECIAL SEGURETAT CIUTADANA  
Susanna Herrada Cortés CONSELL ESCOLAR SANT CUGAT DEL VALLÈS 
Susanna Herrada Cortés CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL 

 
 
SEGON.- NOMENAR els següents responsables del Pla de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès: 
 
RESPONSABLE DE L’EMD DE VALLDOREIX 
Càrrec operatiu/ Càrrec 
habitual 

Nom Dades de 
localització 

EMD - Valldoreix 
Responsable 

Josep Puig Belman 
(President) 

Mòbil 24 h 
Telèfon fix 

Email 
 

 
TITULARS  del CONSELL ASSESSOR: 
Càrrec operatiu/ Càrrec habitual Nom Dades de 

localització 
EMD - Valldoreix 
Representant de l’EMD de 
Valldoreix 

Joaquim Castelló López 
(Vocal de l’Àrea de Medi Ambient de 

l’EMD) 

Mòbil 24 h 
Telèfon fix 

Email 
 

 
SUBSTITUTS del CONSELL ASSESSOR: 
Càrrec operatiu/ Càrrec habitual Nom Dades de 

localització 
EMD - Valldoreix 
Substitut del Representant de 
l’EMD de Valldoreix 

Laura Suari Andreu 
(Tècnica de Medi Ambient de l’EMD) 

Mòbil 24 h 
Telèfon fix 

Email 
 

 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor (6 dels membres del Grup CiU i 1 del membre del Grup CPCV). 
Unanimitat. 
 
5. DACIÓ DE COMPTE DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE TRESORER 
 
Pren la paraula el PRESIDENT i dóna compte al Ple de la Junta de Veïns del següent Decret núm. 
404/11, de data 16 de juny de 2011: 
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“Atès que de conformitat amb l'article 18.4 del Reial Decret 1174/1987, de 18 de 
setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris de l'Administració local amb 
habilitació de caràcter nacional, la responsabilitat administrativa de les funcions de 
Tresoreria poden ser atribuïdes a membres de la Corporació, quines secretaries estiguin 
classificades com a Secretaria-intervenció, quin és el cas d'aquesta EMD de Valldoreix. 
 
En virtut de tot l'anterior, i de la competència que m'atorga l'article 21 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, per la redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril; article 80 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim 
Local de Catalunya; i article 41.19 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic del Ens Locals, 
RESOLC: 
 
PRIMER.- NOMENAR com a Tresorer d'aquesta EMD de Valldoreix al  Vocal 
d’aquesta EMD senyor XAVIER GAVALDÀ CARBONELL, amb efectes del dia 16 de 
juny de 2011. 
 
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. Xavier Gavaldà Carbonell. 
 
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquesta resolució al proper Ple de la Junta de Veïns.” 

 
La qual cosa es fa saber pel general coneixement i efectes escaients. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta 
que en l’anterior legislatura quan es va trencar el pacte de govern, es va oferir a la oposició si volia 
un d’ells ocupar el càrrec de Tresorer. Dic això perquè dins la política de mà estesa que vostès van 
dir, hauria estat tot un detall, fent un exercici de màxima transparència, haguessin fet l’oferiment –i 
no li demano per a mi –sense que això serveixi de precedent-, sinó pel company José María Canals, 
que te coneixements empresarials. 
 
Contesta el PRESIDENT i dóna les gràcies al senyor Alonso per la seva intervenció. 
 
6. APROVAR LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 
 
Pren la paraula el senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ i exposa que el que disposa l'article 48 del Decret 
Legislatiu, 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del règim Local de 
Catalunya, així com l'article 38 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 a la Junta 
de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.-  CONSTITUIR la  COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, la qual serà  presidida pel 
President de l’EMD, senyor Josep Puig Belman, i integrada pels següents membres: 
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�   Xavier Gavaldà Carbonell (Grup CIU-Actuem) 
�   Pablo Alonso González (Grup CPCV) 
�   José María Canals Álvarez (Grup PP) 
 
SEGON.-  El SISTEMA DE VOT serà el ponderat, essent la ponderació la següent: 
   
� President que pertany al grup CiU- Actuem....................................4vots 
� Representant del Grup Municipal de CiU-Actuem…………................ 3vots 

 
� Representant del Grup Municipal de CPCV……………….....................1vot 
� Representant del Grup Municipal del PP………………………………………1vot 
  
TERCER.- La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que l'art. 58 de la llei municipal 
i de règim local de Catalunya,, en concordança amb l'art. 212 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 
Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix a la Comissió Especial de Comptes. 
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor (6 dels membres del Grup CiU i 1 del membre del Grup CPCV). 
Unanimitat. 
 
 
7. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 7/2011 
 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ 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 amb 
romanent de tresoreria. 
 
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.- De conformitat amb l’article 177 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, es proposa l’aprovació de 
l’expedient de modificació de crèdit núm.7/2011 del pressupost 2011 a través d’un suplement de 
crèdit amb càrrec el romanent de tresoreria. 
 
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma: 
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 -DESPESES 
 

CAP 1 DESPESES DE PERSONAL     

CAPITOL 1 Descripció partida Consignació 
inicial 

Proposta 
suplement 

Consignació 
definitiva 

          

01-912-100.01 
Retribucions Junta de 
Veïns 124.165,98 11.914,78 136.080,76 

01-912-160.00 
Quotes seguretat social 

Junta de Veïns 20.903,38 5.720,94 26.624,32 
        

TOTAL 
CAPITOL   145.069,36 17.635,72 162.705,08 

 
 -INGRESSOS 
 

CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS  
   
870.02 Romanent parcial de tresoreria 17.635,72 
     
 TOTAL CAPÍTOL 8 17.635,72 
 TOTAL FINANÇAMENT 17.635,72 

 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 15 dies mitjançant edicte inserit en el BOP els 
efectes de examen i reclamació dels interessats. En el  cas que durant el termini d’exposició  no es 
presenti cap al.legació, l’expedient quedarà definitivament aprovat. 
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor (6 dels membres del Grup CiU i 1 del membre del Grup CPCV). 
Unanimitat. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta 
que vol anunciar el seu vot favorable tant per aquest punt com per el que segueix a continuació, i 
que l’explicació de vot la farà en el punt següent. 
 
8. APROVACIÓ D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL�LEGIATS, 
RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I APORTACIÓ A GRUPS. 
 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que atesa la situació econòmica 
general del país, que imposa mesures d’austeritat per part de les administracions públiques, incloses 
les municipals, el Ple de la Junta de Veïns, en sessió celebrada el dia 15 de juliol de 2010, va 
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acordar reduir les indemnitzacions i retribucions dels membres de la Junta de Veïns de Valldoreix per 
l’any 2010, i no incrementar aquestes quantitats per l’exercici 2011, tot això de conformitat amb les 
recomenacions de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis. 
 
Atès que l’article 75 de la llei de bases del règim local estableix, que els membres de les 
Corporacions Locals percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, tant amb dedicació 
exclusiva com parcial, o bé una compensació econòmica per assistència  efectiva a les sessions dels 
òrgans col.legiats de la Corporació en la quantia establerta pel Ple. 
 
Atès que l’article 73 de la llei de bases del règim local estableix que les Corporacions podran assignar 
dotacions econòmiques als grups municipals, constituïdes per una part fixa i una altra variable en 
funció del nombre de membres de cada grup, i que aquestes assignacions no es poden destinar a 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que 
puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.  
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- ESTABLIR les següents quantitats econòmiques per assistència efectiva al Plens, Juntes 
de Portaveus, i altres reunions col.legiades al President i als vocals que no tinguin dedicació exclusiva 
ni parcial amb efectes del dia 11 de juny de 2011: 
 

• 1187,50 € per assistència efectiva als Plens ordinaris, o extraordinaris, o Juntes de Portaveus. 
• 237,50 € per assistència efectiva a les reunions de govern. 

 
Aquestes quantitats es cobraran amb un màxim de: 

• 3594,33 € / bimensuals que representa un màxim anual de 21.565,98  per a la Presidència. 
• 2375,00 €/ bimensuals que representa un màxim anual de 14.250,00 per a les vocalies amb 

adscripció d’àrea de govern. 
• 1.547,00 €/ bimensuals que representa un màxim anual de 9.280,00  per a les vocalies sense 

adscripció d’àrea de govern. 
 
Les assistències 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. 
 
SEGON.- Establir unes retribucions anuals per la Presidència amb dedicació exclusiva de 
43.710,00€, a partir del dia 1 de juliol de 2011. 
 
TERCER.- Establir unes retribucions anuals per els vocals amb dedicació parcial, que es percebran  
en 12 pagues, a partir del dia 1 de juliol de 2011: 

• 14.250,00 € anuals per a les vocalies amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de  
de quinze hores setmanals 
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• 9.280,00 € anuals per a les vocalies sense adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de 
vuit hores setmanals. 

 
QUART.- DETERMINAR els membres que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació 
exclusiva o parcial: 
 
 El Sr. Josep Puig Belman, desenvoluparà les seves funcions de President de l’EMD de Valldoreix amb 
règim de dedicació exclusiva, a partir del dia 1 de juliol de 2011, en la quantia establerta en l’apartat 
segon d’aquest acord. 
 
Els Srs. Susanna Herrada Cortés, Joan Ribera Martínez, Laura Baldoví Borràs, Xavier Gavaldà 
Carbonell i Joaquim Castelló López, desenvoluparan les seves funcions, amb règim de dedicació 
parcial amb una dedicació de quinze hores setmanals, com a vocals amb adscripció d’àrea, a partir 
del dia 1 de juliol de 2011, en la quantia establerta en l’apartat tercer d’aquest acord. 
 
El Sr. José María Canals Álvarez desenvoluparà les seves funcions, amb règim de dedicació parcial de 
amb una dedicació de vuit hores setmanals,  com a vocal sense adscripció d`àrea, a partir del dia 1 
de juliol de 2011, en la quantia establerta en l’apartat tercer d’aquest acord. 
 
La resta de vocals, el Sr. Jordi Ortolà Calatayud i Pablo Alonso González percebran assistències per la 
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats en les quanties i límits assenyalats en el 
primer apartat d’aquest acord. 
 
CINQUÈ.- Assignar una dotació econòmica anual per als grups municipals de 1.500 euros anuals, 
més 600 euros anuals per cada regidor que composi el grup, que es lliurarà al portaveu del grup. 
Aquesta dotació s’abonarà amb efectes del dia 1 de juliol de 2011. 
 
CINQUÈ.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el BOP i DOGC. 
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor (6 dels membres del Grup CiU i 1 del membre del Grup CPCV). 
Unanimitat. 
 
EXPLICACIÓ DE VOT.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ, i manifesta que el 
seu grup havia considerat la possibilitat d’abstenir-se, però per iniciar la legislatura amb el màxim de 
col�laboració, votarem favorablement però fent alguna puntualització. En primer lloc, reconèixer 
l’esforç que  han fet per no augmentar les quantitats que de comú acord vam congelar l’any 2010. 
És curiós que la única remuneració que si que baixa és la remuneració dels vocals de l’oposició. 
Aquesta remuneració als vocals de l’oposició, no és gratuïta, sinó que surt de la negociació justament 
amb el seu grup la legislatura passada que era majoritari en el plenari. Vostès hauran sentit dir i 
alguna vegada ho havia dit, que era poca la diferència entre els vocals amb adscripció i els que no, 
per tant, malgrat que això representi una baixada de les retribucions dels vocals a l’oposició, jo 
l’assumeixo per coherència, per la mateixa coherència que varem tenir en la legislatura passada. 
M’hagués agradat que hagués estat palesa per la seva banda. Una altra puntualització és la de la 
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justificació que es fa sobre la dedicació, és una mica retòrica, i sobretot el senyor Puig i la senyora 
Herrada que tenen experiència, els nous companys ja l’aniran adquirint, que hi ha una dosis 
important de voluntarietat, és a dir que per molt que ens establim unes hores setmanals de 
dedicació, en funció del que buidem o omplenem de continguts la feina de l’EMD, aquestes hores 
s’excedeixen en escreix. Per tant és una justificació una mica retòrica. Hi ha un altre punt que 
m’agradaria remarcar, sobretot als companys que van estar en l’anterior legislatura, és que els vull 
recordar que els dos últims pressupostos que es van elaborar conjuntament, i vostès són 
perfectament conscients dels esforços que es van fer fins i tot en el capítol 1, amortitzant places que 
havien exhaurit la seva funció, i no tant sols això, que en les negociacions partida a partida, van fer 
a vegades estalvis de quantitats que poden semblar petites com de 300, 500, 1000 euros, i és 
legítim que en el sistema de retribucions cadascú escolleixin el sistema que més li convingui, ara bé 
curiós també que la majoria de vocals, escolleixin la dedicació parcial, amb la càrrega que això 
suposa de seguretat social per l’EMD. Si se suposa que si tothom te la seva activitat privada, doncs 
no és necessari escollir aquesta modalitat de dedicació. Finalment em volia referir en el punt de les 
retribucions als grups municipals, ja que a mi em sembla que hi ha una retallada important i que no 
està justificada. En el seu dia quan es va negociar aquest tema, es va acordar una quantitat i 
curiosament hi havia la mateixa composició en el plenari, representant del Partit Popular, el grup de 
CiU i la CPCV, perquè justament la càrrega de treball que té un grup minoritari és pràcticament la 
mateixa que la d’un grup majoritari. Per això es van establir unes quantitats mínimes que 
asseguraven que tots els grups poguéssin tenir les mateixes possibilitats des del punt de vista 
d’aquest ajut econòmic, i el que si que es ponderava era el nombre de vocals de cada grup. Vostè 
em va explicar exactament quin havia estat el criteri i penso que aquest seria un criteri revisable. En 
aquest punt concret el que li demanaria és això, i ja li he anunciat que votarem a favor del punt, 
però si que m’agradaria tenir el seu compromís per revisar-ho més endavant. Gràcies. 
 
Contesta el PRESIDENT que efectivament ja li ha explicat quina és la quantitat assignada als grups, 
abans es dividia per dos grups i ara s’ha dividit per tres i calia ajustar-ho. Quan s’elabori el nou 
pressupost pel 2012 ho podem tenir en compte i ajustar-ho si cal. Pel que fa a les dedicacions, 
cadascú escull a quin sistema es vol acollir i és de lliure elecció, i a més es contradiu amb el que 
vostè ha manifestat abans, preguntant-se com és que tots els vocals tenen assignades unes àrees o 
carteres quan creu que no és necessari, però quan vostè estava en el govern també comptaven amb 
un gerent i nosaltres no ho hem fet així ja que ens repartirem la feina entre tots nosaltres. Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ, i manifesta que nosaltres comptavem amb 
un gerent perquè la composició tenia tres vocals, gerents no en varem tenir mai, i el comentari que 
feia anava en la línia que realment si es te una inquitetut per la contenció, es podien contenir en els  
vocals i el fet que hi hagi vocals sense adscripció no vol dir que es ningunegin perquè la seva 
activitat política es manifesta justament en aquest acte, el plenari. 

 
9. RATIFICACIÓ DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA D’APROVACIÓ D’UN PRÉSTEC DE 324.000 
EUROS CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ EN EL PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL AMB DESTÍ AL 
SOTERRAMENT DE LES TORRES D’ALTA TENSIÓ 
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Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que es proposa al Ple de la 
Junta de Veïns la ratificació del Decret de Presidència núm. 408/11 de data 17 de juny de 2011: 
 

“Atès que l’EMD de Valldoreix va sol.licitar en data 10 de maig de 2011, un préstec al 
Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona per un import de 324.000 
euros; 
 
Vista la comunicació de la Diputació de Barcelona sobre l’aprovació per part de la 
Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (Catalunya Caixa) on s’acordava 
concedir el préstec sol.licitat per l’EMD de Valldoreix per import de 324.000 euros, per 
al finançament de projectes d’inversions previstos en el Pressupost de 2011, d’acord 
amb les condicions següents: 
 
Tipus d’interès: Euribor + 3’00 
Termini: 10 anys (inclòs un de carència) 
Sense comissions  
 
Vist l’informe de la secretària-interventora respecte a l’aprovació d’un préstec amb 
Catalunya Caixa dins del Programa de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona 
 
Atès que es requereix per a la seva tramitació l’aprovació del préstec per part del Ple 
de la Junta de Veïns  de l’EMD de Valldoreix i la ratificació pel Ple de l’Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallès 
 
RESOLC 
 
PRIMER.- Aprovar el préstec concedit  per un import de 324.000 € pel finançament 
del soterrament de les línies d’alta tensió prevista com inversió en el Pressupost de la 
corporació 2011, d’acord amb les següents condicions:  
 
Tipus d’interès: euribor  + 3 punts 
Termini: 10 anys (inclòs 1 any de carència) 
Sense comissions 
 
SEGON.- Acceptar la minuta del préstec. 

 
TERCER.- Trametre l’acord d’aprovació del préstec així com una còpia diligenciada 
de la minuta de préstec al Servei de Programació de la Diputació de Barcelona als 
efectes oportuns. 
 
QUART.- RATIFICAR aquest acord en el primer Ple de la Junta de Veïns que se 
celebri. 
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CINQUÈ.- SOL.LICITAR a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès que ratifiqui aquest 
acord. 
 
SISÈ.- NO disposar del  préstec, excepte la disposició de la subvenció, fins que 
aquest acord estigui ratificat pel Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix i 
ratificat pel Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 
SETÈ.- Comunicar aquesta operació al Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya.” 

 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i manifesta 
que en farà cinc cèntims. Les obres de la retirada de les línies d’alta tensió pugen 11.673.221,13 i les 
executa Endesa, i les administracions aporten les següents quantitats: 
 

- ICAEN, que és la Generalitat de Catalunya, aporta 2.197.893,19 euros 
- Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, aporta 1.343.210,17 euros 
- EMD Valldoreix, aporta 1.943.232,76 euros 

 
Aquests 324.000 euros que es demanen amb el préstec és l’últim import que queda per aquest any, 
ja que ja tenim un préstec amb el Banc de Sabadell de 900.000 euros, i 330.586,20 s’agafen del 
romanent de tresoreria. La part restant estarà contemplada en el pressupost de 2012. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ, i manifesta 
que una qüestió aclaridora per a que el públic ho entengui millor, no s’ha explicat que hi ha un 
decret previ que parla de la subvenció de la Diputació de Barcelona, i el que tenim subvencionat són 
els tres punts d’interès. 
 
VOTACIÓ.- 7 vots a favor (6 dels membres del Grup CiU i 1 del membre del Grup CPCV). 
Unanimitat. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a 
les 20.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 
 
 


