
 

 

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL VINT-I-QUATRE D’ABRIL DE DOS MIL TRETZE. 
 

A Valldoreix, el dia vint-i-quatre d’abril de dos mil tretze, 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 9.00 hores els Vocals següents: senyora LAURA BALDOVÍ I 
BORRÀS –GRUP CiU-ACTUEM-, 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-, senyora CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, i senyor JOSÉ 
MARÍA CANALS I ÁLVAREZ –GRUP PP-, assistits per la Secretària de la Corporació senyora 
CONCEPCIÓN FORASTER I ARESPACOCHAGA, per tal de celebrar la sessió plenària extraordinària, en 
primera convocatòria, de la Junta de Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot seguit es passa a la 
deliberació i votació de l’assumpte de l’Ordre del dia que és objecte de la present sessió. 
 
 
PUNT ÚNIC.- ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA D’IMPORT 
41.860 EUROS AMB DESTÍ A L’ESCOLA DE MÚSICA PEL CURS 2011-2012 

 
Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que vista la resolució de la 
Consellera d’Ensenyament de data 8 de març de 2013, per la qual s’atorga a aquesta corporació local 
una subvenció de 41.860 euros pel funcionament de l’Escola de Música pel curs 2011-2012. 
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
Acceptar la subvenció de 41.860 euros concedida pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya,  per l’Escola de Música de Valldoreix, pels alumnes de 4 a 18 anys, amb un mòdul de 
230 euros/alumne/curs, pel curs 2011-2012. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que 
l’únic punt és acceptar la subvenció de la Generalitat de Catalunya per un import de 41.860 euros, 
amb destí de l’Escola de Música pel curs 2011-2012. El que ha fet l’Escola de Música és presentar 
uns nous números –tal com vam veure a la Junta de Portaveus- on refan els números que van 
presentar anteriorment, contemplant aquesta subvenció en alumnes de 4 a 18 anys, i tot i així 
presenten un dèficit de 6.800 euros. El que han fet és pagar les pagues extres als treballadors que 
no s’havien pogut pagar. Qualsevol que vulgui, pot consultar els comptes ja que els tenen a la seva 
disposició. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres del Consistori. 
 



 
 

 
 

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió 
a les 9.10 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 


