ACTA DEL PLE ORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA,
CELEBRAT EL DIA QUATRE DE DESEMBRE DE DOS MIL VUIT.
A Valldoreix, el dia quatre de desembre de dos mil vuit, 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:
senyor JOSEP CASADELLÀ I REIG –Grup CPCV-, senyor JOAN GAYA I BELTRAN -Grup CPCV-,
senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –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-, i 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.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que tots els que estem aquí reunits
entenem que convindria ajornar aquest ple a la setmana que ve per acabar de resoldre els punts que
no estan prou definits.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que suggereix, considerant que aquest ple no té 1 punt sinó
que en té 12, deixar aquest punt damunt la taula, el puguem tractar i el portem a ple extraordinari la
setmana que ve. Entenc que un punt no ha d’endarrerir tot el tràmit plenari de la resta de punts en
una època on la pròpia estructura de l’EMD començarà una època vacacional i ja saben vostès com
funciona una administració pública, doncs d’aquí a 15 dies. Proposo que no hi ha motiu, el fet que hi
hagi algun dubte sobre un document o sobre algun acord relatiu a un punt no justifica l’anulació
d’aquest ple. Proposo tractar els punts i que vostès diguin quin és el punt que voldrien deixar
damunt la taula. És diferent, a nivell d’optimitzar els recursos, fer un ple extraordinari per tractar un
tema que no tornar a generar un ple amb les convocatòries i enlentint el tràmit d’altres punts que no
tenen cap problema. Per tant si em vol dir quin és el punt?
Contesta la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta a la Presidenta que els punts de l’ordre del dia
d’un ple sempre fan referència a una proposta d’actuacions que es consensuen d’acord amb les
voluntats polítiques d’ambdós grups i els programes de govern. Aquest punt que nosaltres
considerem que no queda prou resolt, és precisament una actuació capdal i central del nostre
programa de govern. Entenem doncs que nosaltres de cara al bon funcionament d’aquest pacte,
també en altres punts d’aquest ple hem fet esforços perquè el consens que sempre hem estat
intentant assolir, doncs pugui tirar endavant. Per això li demanem si us plau, que ajorni aquest ple i
que segur que en una setmana podem acabar de treballar aquest expedient de manera que ens
satisfaci a ambdues parts i poguem fer-ho sense crispació ni cap mena de discrepància política.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta a la senyora Solé que ella insisteix en què l’odre del dia
és llarg, que l’EMD té una infraestructura petita, el tràmit plenari és complex i, per tant, li demana
que indiqui quin punt no veu prou clar i el deixem damunt la taula pel proper ple extraordinari. Però
no és suficient perquè a més, aquest punt el condicionem a un altre perquè sembla ser que hi ha

hagut un cert mercadeix entre l’un i l’altre. Traiem aquests dos punts objecte de mercadeix i parlem
de la resta de punts que són molt importants.
Contesta la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta a la Presidenta que no l’entén. Que no hi ha un
tema de mercadeig entre un punt o un altre, sinó que l’acció de govern es dimensiona entre altres
aspectes en el plenari i tots els punts que van a plenari i que en aquest govern que estem formant
dos grups a través d’un pacte, doncs intentem que siguin de consens. No hi ha cap regateig entre un
punt o un altre. Hi ha una voluntat de consens a l’entorn dels punts que portem a l’ordre del dia. Per
nosaltres aquest punt que avui considerem que no està prou resolt, és molt important i fa molts
mesos que estem intentant portar-ho a ple i cada vegada per una raó o per una altre, l’hem de
deixar fora de l’ordre del dia. Per tant entenem que potser la manera de poder fer una acció de
govern global i complerta com nosaltres l’entenem en aquest plenari és intentar ajornar el ple una
setmana i continuar governant amb la plenitud que nosaltres voldríem fer. Si vostè ho vol interpretar
com un tema de mercadeig entre una actuació o una altra doncs és la seva visió. La nostra és una
visió molt més global molt més profunda, és un projecte en el qual fa un any què hi estem treballant
i per tant entenem que no pot demorar-se però si no el demorem s’ha de fer en condicions i
garanties. Crec que m’he explicat prou bé. Si vostè no accepta aquest ajornament nosaltres li
comunico que ens pronunciarem en contra de tots els punts de l’ordre del dia. Però no ho farem
perquè no tinguem ganes que aquests punts de l’ordre del dia es puguin tirar endavant, sinó que ho
farem com una revindicació per intentar que això es pugui portar a un altre ple amb el consens de
tots dos grups.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta a la senyora Solé que està d’acord que el govern ha de treballar
conjuntament, però les coses han de tenir raó de ser i cada una té el seu pes específic. Els temes
que van a ple han estat consensuats en unes juntes informatives de govern, que a més de les quals
es pren acta. Per tant si hi ha alguna que hi ha dubtes sobre si ha hagut consens, estic d’acord amb
treure-les, però no les altres propostes que s’han consensuat d’acord amb les actes existents. No
podem consensuar avui una cosa i demà considerar que no ho està. S’han consensuat uns punts que
ara jo llegiré i aquests punts penso que s’han de passar a ple perquè no poden dependre de si ara
estem d’acord o ara no. Per tant el que faré és llegir els punts de l’ordre del dia.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que ha rebut el document definitiu, i que
no havien pogut comprovar, aquest migdia, la qual cosa és totalment improcedent perquè el
document que teníem últim per aquest ple no era aquest. Vostè decidirà si això és un termini per
poder consensuar els projectes. A més aquest ple també el va traslladar a petició seva, aquest ple es
va ajornar a petició de la Presidenta, per tant ja hem hagut d’ajornar una vegada i el tema de la
centralitat tornava a quedar ajornat. Avui arriben unes propostes definitives que vostè fa a última
hora, a les tres, algunes consensuades i d’altres no, perquè ha incorporat coses que havíem
consensuat i d’altres que no, i a les 15.00 hores, vostè sabrà si és termini suficient per consensuar
els temes de govern i amb un punt com és el de la centralitat de Valldoreix. Perdoni que les coses no
es poden fer així.
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Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que els punts consensuats que no han tingut cap
discussió, els llegiré i proposaré tractar-los en el ple. Els punts consensuats i que han generat alguna
discussió, discussió que es va tenir abans d’ahir i que és per això que han arribat tard els
documents. Tots van acceptar celebrar la reunió abans d’ahir, sabent que era propera a la celebració
del ple. Tots varem acceptar fer l’esforç d’acabar d’acordar els punts plenaris, per tant estrany seria
que aquests documents els tinguessin vostès fa més de dos dies, si resulta que a les 10 de la nit
d’abans d’ahir estàvem parlant de la centralitat, doncs difícilment haguessin pogut estar abans i a
l’hora on han d’estar les coses. Evidentment que això ens fa pensar que la voluntat d’acord és una
cosa i l’altre és el funcionament de la pròpia estructura de l’EMD. El que si és evident és que
redactarem un reglament de funcionament de la junta informativa que de manera clara ens obligui a
tots nosaltres a no voler tractar temes del ple 48 hores abans de produir-se aquest, perquè
inicialment els expedients han d’estar preparats abans de l’ordre del dia i l’ordre del dia es va
tramitar el dilluns. Que ningú tingui cap dubte perquè a la reunió hi varem estar presents tot el
consistori i hi havia el consens de fer aquest esforç d’acabar d’arrodonir petits detalls o grans sobre
algun tema en concret. En qualsevol cas, jo entenc que els expedients i les accions són importants
per elles mateixes i no en relació a un tercer tema. Hi ha mocions que van estar consensuades ja no
en l’anterior junta informativa sinó ja en fa dos, són mocions on els mateixos textos són repetits
d’altres ajuntaments i recollits per l’ACM i que es podem aprovar, i poden permetre a l’estructura
generar el tràmit a 15 dies vista de Nadal, crec que s’ha de passar en aquest ple. El fet d’haver
endarrerit el ple de novembre al dia 4 de desembre, que és avui, no ha estat decisió de la Presidenta
perquè les decisions es prenen a la junta informativa de govern i tots varem estar d’acord en
acceptar la petició de la Secretaria perquè hi havia molts expedients que s’havien d’acabar i tenim
una infraestructura petita, i això ens permetia abans d’acabar l’any poder passar més punts pel ple
donat que després s’entrava en període vacacional. Jo segueixo insistint en què aquests punts i qui
convoca en aquest cas és la Presidenta, que es puguin tractar els que no tenen dificultats, ni hi ha
hagut cap discussió i es van acordar en la Junta informativa es passin en aquest ple, perquè si no la
impressió que podem donar als nostres veïns és que la nostra actuació de govern depèn d’interessos
d’uns o altres. La nostra acció de govern depèn de la nostra gestió, de la nostra consideració sobre
els punts que volem aprovar i per tant de manera individualitzada. Jo entenc que hi ha dos punts
que han generat “controversia” i que entenc que si no estan d’acord, abans de començar el Ple els
deixem damunt la taula i els comentem. No ho entenc perquè la senyora Solé ho ha manifestat, els
punts que fan referència a la centralitat de la plaça de la vila, i imagino –perquè la senyora Solé no
ho ha dit-, que l’altra fa referència a l’establiment d’un aparcament verd a l’estació, que és un
aparcament gratuït per residents. Si resulta que aquests són els punts de “controversia”, deixem
treballar l’administració, deixem treballar els nostres equips i el personal, fem el tràmit plenari
considerant l’esforç que fa la gent quan convoquem un ple i que tenim avui aquí i a qui agraeixo la
seva presència, tanquem els temes consensuats perquè hi ha actes i jo em comprometo a que si hi
ha algun dels temes que no surt en l’acta, el revocarem, però agilitzem la nostra administració
perquè crec que també és un deure del consistori.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que no té res a afegir, que ho ha
intentat explicar, el tema de l’aparcament verd no té cap controversia per nosaltres, he intentat que
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entengués què significa l’actuació política i el consens a l’entorn de totes les actuacions que es posen
en un ple, i per tant, si vostè ho vol centrar en dos punts, doncs és la seva percepció i insisteixo que
ens agradaria a tots poder aprovar tots els punts degudament resolts i amb els seus expedients
complerts la setmana que ve. Si vostè no ho vol fer, jo no vull reiterar-me més amb les meves
explicacions.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que passarà els punts que creu que s’han acordat per la
Junta, perquè si no, vol dir que la Junta informativa –aquesta en la que ens obliguem a consensuar i
a tirar els temes endavant-, no tindria sentit. Deixaria de tenir sentit el funcionament de
l’administració actual. Crec que no hauria de ser el cas, però en qualsevol cas jo el que faré és
passar els punts i la votació està en la seva responsabilitat.
Seguidament es passa per ordre de la Presidència a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre
del dia que són objecte de la present sessió.

1. APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE
DATA 9 D’OCTUBRE DE 2008.
Pren la paraula la PRESIDÈNCIA i exposa que ha estat redactat l’esborrany de l’acta de la sessió
plenària ordinària i de data 9 d’octubre de 2008, es proposa l’adopció del següent ACORD: “APROVAR
l’esborrany de l’acta de la sessió plenària ordinària i de data 9 d’octubre de 2008”.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, no queda aprovat aquest punt.
2. MOCIONS I PROPOSTES PRESENTADES PELS GRUPS DEL PLE.
- MOCIÓ SOBRE LA INCORPORACIÓ DE LES ENTITATS MUNICIPALS DESCENTRALITZADES
EN EL PLA D’EQUIPAMENTS CULTURALS DE CATALUNYA (PECCAT).
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de
la Generalitat de Catalunya va iniciar l’any 2007 els treballs tècnics per a la redacció del Pla
d’Equipaments Culturals de Catalunya (PECcat).
Atès que el PECcat no inclou a les Entitats Municipals Descentralitzades.
Atès que a Catalunya existeixen 58 Entitats Municipals Descentralitzades que agrupen una població
superior als 24.000 habitants.
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Atès que les Entitats Municipals Descentralitzades, segons l’article 82.1.g del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, tenen la competència de les activitats culturals.
Atès que el PECcat vol dotar les infraestructures que permetin garantir la igualtat d’oportunitats en
l’accés a la cultura per a tota la població.
Atès que el PECcat vol assolir una distribució territorial equilibrada dels equipaments culturals.
Atès que el PEcat pretén augmentar la utilitat social i econòmica dels equipaments culturals públics,
afavorint la seva adaptació a les necessitats i demandes d’una societat del s-XXI.
Atès que el PECcat té per objectiu la coordinació entre els diferents àmbits culturals i territorials.
Per tot això que hem exposat es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Instar al Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya
la incorporació de les Entitats Municipals Descentralitzades al PECcat amb les mateixes condicions
que els municipis, atès que és competència de les EMD’S les activitats culturals.
SEGON.- Demanar suport a la tasca diària de les Entitats Municipals descentralitzades a l’hora
d’oferir serveis públics de qualitat i afavorir la seva inclusió en la planificació governamental sobre
polítiques culturals.
TERCER.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya; a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya i a
l’Agrupació d’EMD de Catalunya.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, no queda aprovat aquest punt.
- MOCIÓ PER A LA COMPLETA EXECUCIÓ DE LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA
DE LES COMUNITATS EUROPEES DE 6 D’OCTUBRE DE 2005, RELATIVA A
L’INCOMPLIMENT DE L’ESTAT ESPANYOL EN MATÈRIA DE LIMITACIONS DE DRETS DE
DEDUCCIÓ DE L’IVA DELS ENS LOCALS.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que vista la discrepància interpretativa efectuada per
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès quant a la modificació operada per l’Estat espanyol en els
articles 78, 102 y 104 de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
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Atès que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès va concretar l’extensió de la seva discrepància en el
sentit d’afirmar que les esmentades modificacions contravenien la Sexta Directiva del Consell
(Directiva 77/388/CEE, de 17 de maig de 1977) en matèria d’harmonització de legislacions dels
Estats Membres relatius als impostos sobre volum de negoci.
Atès que aquesta concreció es referia especialment a l’article 19 de la Directiva que autoritza els
Estats Membres per a la inclusió d’un denominador de prorrata sobre la quantia de les subvencions
que no es trobin vinculades directament al preu de les operacions subjectes.
Atesa la correlativa queixa amb número d’expedient IN/P/995246, que l’Ajuntament de Sant Cugat
del Vallès va formular davant dels serveis de la Comissió Europea, per considerar que l’Estat
espanyol feia un ús indegut de l’autorització als Estats Membres continguda en l’article 19 de la
Sexta Directiva i, més concretament, limitant els drets de deduccions que tenien els ens locals i les
Comunitats Autònomes, ja que, se’ls alterava l’equilibri financer, provocant fins i tot, la
deslocalització de factors de producció cap a d’altres Estats on l’aplicació de la Sexta Directiva fos
més favorable.
Atès que amb la modificació legislativa de l’Estat espanyol el que resultava evident és que s’incidia de
manera substancial en la despesa autonòmica i local, essent aquesta mesura considerada com a
“mesura de compensació silenciosa” absolutament prohibida per l’ordenament comunitari i, provocant
aquesta, un evident desequilibri financer entre l’Estat i els Ens Locals, és a dir, entre qui té la potestat
recaptatòria i qui no la té.
Per tot això, davant la queixa efectuada per l’Ajuntament de Sant Cugat contra l’Estat espanyol en el
sentit que adeqüés el seu dret intern a la correcta interpretació de la Sexta Directiva de l’IVA, el
Tribunal de Justícia de Luxemburg va dictar sentència el 6 d’octubre de 2005 declarant
l’incompliment de l’Estat espanyol quant a les seves obligacions comunitàries i, especialment, per
haver introduït una prorrata de deducció de l’Impost sobre el valor afegit suportat pels subjectes
passius que efectuen únicament operacions gravades i per haver instaurat una norma especial que
limita el dret a la deducció de l’IVA corresponent a la compra de béns i serveis finançats per
subvencions.
El 30 de març de 2006, va aparèixer publicada al BOE núm. 76 la modificació de la Llei de l’IVA per
tal d’adequar el seu contingut a l’aplicació de la regla de prorrata de la Sexta Directiva europea.
Malauradament, en l’esmentada modificació no es contempla l’obligació - també declarada per
sentència de l’Alt Tribunal europeu - de no limitar els efectes en el temps de la resolució judicial. De
tal manera que, el TJCE entén que cal estendre l’eficàcia de la sentència fins i tot al moment anterior
al seu pronunciament, atesos els eventuals perjudicis econòmics ocasionats als ens locals per l’Estat
espanyol des del moment de l’errònia transposició de la Sexta Directiva.
És a dir, que per a la completa execució de la sentència del Tribunal europeu, cal, igualment, que hi
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hagi un reconeixement dels danys ocasionats de forma concreta i particular a tots i cadascun dels
ajuntaments afectats com a conseqüència de l’incompliment de l’Estat en l’aplicació de l’anterior Llei
de l’IVA i fins a la seva modificació mitjançant la Llei 3/2006, de 29 de març, efectuada després de
recaure la Sentència.
En virtut de tot el hem exposat, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Sol·licitar que, des del Ministeri d’Economia i Hisenda del Govern de l’Estat s’efectuïn les
instruccions i ordres oportunes per a l’extensió dels plens efectes de la sentència del TJCE sobre
l’IVA, inclosa la reparació dels danys eventuals soferts i acreditats individualment pels ens locals
afectats.
SEGON.- Si cal, demanar la modificació de la Llei 3/2006, de 29 de març, que va introduir la
correcta transposició de la Sexta Directiva, en el sentit que estengui els efectes de la modificació a
tots els perjudicis efectivament soferts pels ens locals amb anterioritat a la correcta transposició.
TERCER.- Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, als
Departaments de Governació i Economia de la Generalitat de Catalunya, a la Comissió d’Hisendes
Locals de la FEMP, al Ministeri d’Economia i Hisenda i a les Cambres legislatives autonòmiques i
estatals.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula
presenta ell la moció, tal com havien acordat.

la PRESIDENTA i pregunta al senyor Delgado si

Contesta el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i manifesta que ell es suma a la petició que ha
realitzat la seva portaveu d’aplaçar la sessió plenària.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, no queda aprovat aquest punt.
- MOCIÓ SOBRE LA MODIFICACIÓ AMB CARÀCTER URGENT DE LA LLEI D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA COM A MESURA PER A LA MILLORA DEL FINANÇAMENT LOCAL.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que els Ajuntament han anat consolidant un ventall molt
ampli de serveis a la ciutadania i que, constantment, han hagut d’anar assumint noves atribucions
sense el recolzament econòmic necessari per a fer front a aquestes.
Atès que s’ha arribat a una situació d’ofec econòmic i financer dels ajuntaments de Catalunya, sent
clarament insuficient el sistema de finançament local actual per poder assumir tots els serveis i
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competències a què han de fer front.
Atès que estem immersos en una crisi econòmica, fet que ha provocat que la situació econòmicofinancera de les entitats locals sigui encara més complicada del què és habitual, ja que, per una
banda, han disminuït en picat els ingressos dels cabals públics i, per una altra banda, hi ha la
necessitat de destinar més recursos a polítiques socials de proximitat.
Atès que la legislació actual limita la capacitat d’endeutament, sense deixar marge de maniobra.
Atès que cal reformular el model de finançament de l’administració local, però que la situació actual
és insostenible, fet que provoca la necessitat d’adoptar mesures urgents.
Per tot això que hem exposat es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Demanar al Govern de l’Estat flexibilitat en l’aplicació de la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, així com una reforma urgent d’aquesta, que permeti que aquelles administracions
que compleixin amb la resta de ratis legals i que demostrin una suficient capacitat financera, puguin
augmentar la seva capacitat d’endeutament en un nombre limitat d’exercicis.
SEGON.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Congrés dels Diputats, al
Departament de Governació i Administracions Públiques, al Departament d’Economia i Finances i a
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, no queda aprovat aquest punt.
- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC:
Pren la paraula el senyor JOSEP CASADELLÀ I REIG, i exposa que el Grup Intergovernamental
d’Experts sobre el Canvi Climàtic ha confirmat que el canvi climàtic és una realitat i que la utilització
d’energia per a activitats humanes n’és responsable en gran part;
Atès que la UE, el 9 de març de 2007, va adoptar el paquet de mesures «Energia per a un món que
canvia», amb el qual es comprometia de manera unilateral a reduir les emissions de CO2 un 20%
abans del 2020, com a resultat d’un augment del 20% de l’eficiència energètica i una quota del 20%
de fonts d’energia renovables en el mix energètic;
Atès que el «Pla d’acció sobre eficiència energètica: realitzar el potencial» de la Unió Europea inclou
com a prioritat la creació d’un Pacte entre Alcaldes;
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Atès que el Comitè de les Regions de la UE subratlla la necessitat de sumar les forces locals i
regionals, ja que la governança multinivell és un instrument eficient per potenciar l’eficàcia de les
mesures que s’han de prendre contra el canvi climàtic, i per tant promou la participació de les
regions en el Pacte entre Alcaldes;
Atès que estem disposats a seguir les recomanacions de la Carta de Leipzig sobre Ciutats Europees
Sostenibles, referents a la necessitat de millorar l’eficiència energètica;
Atès que coneixem l’existència dels Compromisos d’Aalborg a la base de molts esforços continus per
a la sostenibilitat urbana i dels processos de l’Agenda 21 Local;
Atès que reconeixem que els governs locals i regionals comparteixen amb els governs nacionals la
responsabilitat de combatre l’escalfament global i s’hi han de comprometre amb independència que
també ho facin les altres parts implicades;
Atès que les ciutats són responsables directes o indirectes (a través dels productes i serveis utilitzats
pels seus habitants) de més de la meitat de les emissions de gasos d’efecte hivernacle derivades de
la utilització d’energia relacionada amb l’activitat humana;
Atès que el compromís de la UE de reduir les emissions només podrà assolir-se si els grups d’interès
locals, els ciutadans i les seves agrupacions el comparteixen;
Atès que els governs locals i regionals, en constituir la unitat administrativa més propera al ciutadà,
han de prendre la iniciativa i donar exemple;
Atès que moltes de les mesures necessàries per afrontar el canvi climàtic, relacionades amb la
demanda energètica i les fonts d’energia renovables, entren en l’àmbit de les competències dels
governs locals o bé no podrien dur-se a terme sense el suport polític dels governs locals;
Atès que les mesures descentralitzades eficaces en l’àmbit local poden ajudar els Estats membres de
la UE a complir els compromisos de reducció de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle;
Atès que els governs locals i regionals de tot Europa estan reduint els contaminants que provoquen
l’escalfament global mitjançant programes d’eficiència energètica, incloent-hi la mobilitat urbana
sostenible, i el foment de les fonts d’energia renovables;
Atès que considerem l'existència del pacte com a instrument valuós i necessari per a aconseguir els
objectius que no pot assolir un determinat municipi per si mateix i sí en col·laboració amb municipis
de tota Europa i amb el suport de la Comissió Europea;
Atès que és la iniciativa més ambiciosa fins a l’actualitat que involucra als municipis en la lluita contra
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el canvi climàtic;
Atès que la Comissió Europea facilita instruments als alcaldes per aconseguir els objectius dels
compromisos del pacte;
Per tot això que hem exposat es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Adherir-se al Pacte d’Alcaldes Contra el Canvi Climàtic, acceptant-ne les sol·licituds que
s’hi formulen i els compromisos que se'n deriven, així com el suport que es dóna al signar el mateix.
SEGON.- Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la Comissió
Europea (dins el “Climate Action: Energy for a Changing World”) mitjançant l’adreça del “Convenant
of Mayors” (tren-covenant@ec.europa.eu).
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, no queda aprovat aquest punt.

- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA CANDIDATURA DE BARCELONA A LA SEU DE LA
SECRETARIA DEL “PROCÉS DE BARCELONA:UNIÓ PEL MEDITERRANI”.
Pren la paraula la PRESIDÈNCIA i exposa que les ciutats i pobles de Catalunya compartim la
necessitat de donar un impuls renovat i estable a les relacions polítiques, socials i econòmiques a la
regió Euromediterrània, de la qual ens sentim part activa. És per això que hem rebut amb satisfacció
la iniciativa promoguda per la Unió Europea i el conjunt de països de la zona.
Una iniciativa que va néixer el 1995 amb l’anomenat Procés de Barcelona, que ara emprèn un nou
recorregut que desitgem sigui d’una vegada per totes veritablement profitós, i la consolidació de la
qual passa per dotar-la del màxim grau possible de solvència i eficàcia. Considerem, doncs, que
l’elecció de la ciutat que n’ha d’acollir el Secretariat ha de ser una decisió molt ben fonamentada i de
la màxima rellevància política.
En aquest sentit, valorem que Barcelona és la ciutat que ofereix unes bases més sòlides, una
capacitat més contrastada i una vocació més evident. I al mateix temps constitueix, donada la seva
condició de capital, la proposta on el conjunt de ciutats i pobles de Catalunya ens sentim plenament
representats.
La candidatura presentada pel Govern d’Espanya, amb el suport de la Generalitat de Catalunya i de
l’Ajuntament de Barcelona, compta amb els elements necessaris per reeixir. I un d’ells és la gran
col·laboració institucional aconseguida.
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Per tot això que hem exposat es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- Celebrar que la ciutat de Barcelona, capital de Catalunya, hagi estat designada com a seu
del Secretariat del ”Procés de Barcelona: Unió pel Mediterrani”.
SEGON.- Manifestar que, en virtut de socis de l’ACM, prestarem el suport voluntari que sigui
escaient per a l’efectivitat d’aquest esdeveniment internacional.
TERCER.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Barcelona i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, no queda aprovat aquest punt.

- MOCIÓ PER A L’ADHESIÓ AL MANIFEST DEL DIA INTERNACIONAL DE LLUITA CONTRA
LA VIOLÈNCIA MASCLISTA: UN PROBLEMA DE TOTES I TOTS.
Pren la paraula la PRESIDÈNCIA i exposa que el proper 25 de novembre de 2008, és el Dia
Internacional contra la violència envers les dones, les diputacions i el ajuntaments, volem expressar
el nostre condol per la mort de Rebeca, Sanae, Rosa, Fostine Marine, Fàtima, Federica, Diana Gisela,
Fuensanta i una nena de 6 anys Víctimes de la violència masclista a Catalunya aquest any 2008.
Atès que la violència, a més d’atemptar contra els drets fonamentals de les dones, la seva autonomia
i llibertat, constitueix un atac frontal contra els fonaments de qualsevol societat, i minva la integritat
individual i col·lectiva de totes les persones que la integren.
Atès que volem, també, renovar públicament el nostre compromís quotidià en l’eradicació d’aquesta
violència.
Atès que volem transmetre un alè d’esperança, atès que, malgrat la persistència de la violència en la
nostra societat i en la vida de les dones, avui gaudim de noves eines que els reconeixen més drets i
comptem amb més instruments per fer front a aquesta problemàtica.
Atès l’aprovació per unanimitat per part del Parlament de Catalunya, el passat mes d’abril, de la Llei
del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Atès que aquesta és una llei integral sorgida de la participació i experiència de les mateixes dones
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que han viscut situacions de violència, així com dels grups de dones, partits polítics i agents socials
implicats en aquest greu problema social, representa un importantíssim pas endavant en el seu
abordatge.
Per tot això, les institucions públiques de Catalunya continuem expressant:
-

La nostra condemna a totes les manifestacions de la violència masclista, ja que es tracta d’un
atemptat contra els drets humans i, com a tal, ha de ser considerat socialment intolerable .
Els nostres esforços vers la sensibilització i detecció de qualsevol situació de violència contra
les dones. En aquest sentit, resulta essencial continuar generant estratègies educatives
allunyades dels estereotips sexistes, treballar en la prevenció de la problemàtica, de manera
especial, amb el poble jove, així com potenciar el paper pedagògic dels mitjans de
comunicació social.

-

La necessitat de continuar avançant en la implantació de la perspectiva de gènere i de les
dones per tal que aquestes puguin gaudir plenament dels seus drets de ciutadania, tot
avançant en el foment de la seva participació en les polítiques públiques.

-

La prioritat de seguir treballant per atendre totes les dones que pateixen violència i els seus
fills i filles, esmerçant tots els recursos necessaris.

-

La importància de millorar els mecanismes de coordinació, col·laboració i cooperació entre
tots els àmbits públics i privats competents i responsables respecte l’abordatge de la violència
contra les dones.

Finalment, encoratgem a totes les dones que es trobin en qualsevol situació de violència masclista
que reclamin tot l’ajut que necessitin. Demanem a tota la societat la tolerància zero davant de
qualsevol manifestació d’aquesta violència. És un problema de tots i totes.”
Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents:
ACORDS:
PRIMER.- Adherir-se al Manifest contra la violència masclista: un problema de totes i tots,
acceptant tots els compromisos i manifestacions que s’hi formulen, consensuat entre la Generalitat
de Catalunya, les Diputacions i les dues entitats municipalistes.
SEGON.- Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, no queda aprovat aquest punt.
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En aquest moment la Presidenta cedeix la paraula a la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, que sol·licita es
sotmeti a votació la decisió d’ajornar el ple per la setmana vinent.
Contesta la PRESIDENTA i formula pregunta a la Secretària-interventora de què diu la llei sobre
aquest tema i quin és el procediment a seguir.
Pren la paraula la Secretària-interventora i manifesta que el que diu la llei és que la facultat de
convocar les sessions és de la Presidència i per tant s’entén que ajornar-les o desconvocar-les també
és decisió de la Presidència. És la Presidència qui té potestat per decidir si hi ha motius per ajornar-la
i desconvocar-la.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que justament a l’Audiència Pública hi ha una senyora
que s’ha queixat de la imatge que té quasi tota la ciutadania perquè la gent que estem a
l’administració fem més política, que es mouen més pels interessos polítics que no pas els de la
ciutadania. Jo ja he manifestat quins eren els motius pels quals s’ha de tirar endavant aquest ple. Els
he ofert treure els punts en què no s’està d’acord però no accepto el xantatge de dir o vostè
m’aprova aquest punt o no n’aprovem cap.
Interromp la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que els nostres interessos polítics són
exactament els de la ciutadania perquè defensem els interessos dels ciutadans i no posem la política
al nostre servei personal. Per altra banda, el xantatge ens el fa vostè perquè l’ajornament és
potestatiu –tal com ha manifestat la Secretària- i vostè abusa de la seva condició de Presidenta i no
accepta de sotmetre a votació la possibilitat d’ajornar el ple.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que ja ha explicat els motius al començament d’aquesta sessió.

3. MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL NÚM 5/08.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN 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 càrrec a
majors ingressos 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:
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PRIMER.- APROVACIÓ de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2008 del Pressupost 2008 a
través d’un suplement de crèdit amb càrrec a majors ingressos i baixes per transferència.
El pressupost una vegada suplementat i modificat queda de la següent forma:
PROPOSTA DE SUPLEMENT DE CRÈDIT, CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM. 5/08
PRESSUPOST EMD DE VALLDOREIX 2008
PRESSUPOST DE DESPESES
CAP. 2 COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS

PARTIDA
02-121214.00
02-121220.00
26-511221.04
22-452221.99
08-511227.20
02-121227.26
19-533227.29
02-121231.01

Descripció partida

Consignació
inicial

Proposta

Consignació
definitiva

Reparació i mant. Vehicles

3.500,00

1.200,00

4.700,00

Material oficina Serv.Grals

21.000,00

4.200,00

25.200,00

Vestuari Brigada d'Obres
Consums i sub. Complex
esportiu
Contracte manteniment
clavegueram

5.000,00

400,00

5.400,00

79.000,00

34.000,00

113.000,00

80.000,00

14.000,00

94.000,00

Contracte mant alarmes

4.331,73

400,00

4.731,73

Neteja forestal

1.600,00

400,00

2.000,00

Dietes locomoció personal
TOTAL CAPITOL 2

2.000,00
196.431,73

400,00
2.400,00
55.000,00 251.431,73

CAP 4 . TRANSFERÈNCIES CORRENTS
PARTIDA
07-432481.02

Descripció partida

PARTIDA

Descripció partida

Consignació
inicial

Premis Concurs urbanisme
TOTAL CAPITOL 4
CAP.6 INVERSIONS REALS

Proposta
12.000,00
12.000,00

Consignació
inicial
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Proposta

Definitiva
12.000,00
12.000,00

Definitiva

02-121622.00
21-413212.00
13-513227.06
07-432601.25

Obres arranjament baixos seu
EMD
Arranjament i equipament
instal·lacions Can Calopa,
residència animals provisionals

192.710,51

Pla mobilitat
Redacció projectes arquitectura
i urb
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL SUPLEMENT CRÈDITS

55.687,80

248.398,31

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

216.000,00
12.324,32
228.324,32
408.710,51 128.012,12 536.722,63
605.142,24 195.012,12 800.154,36

MAJOR INGRÈS
CONCEPTE
460.01
391.00
399.00

Consignació
inicial

PRESSUPOST INGRESSOS
Transferència Aj.STCV liquidació
2007
Multes
Execucions subsidiàries
TOTAL MAJOR INGRÈS

Major ingrés
69.875,11
870,69
39.942,00
110.687,80

BAIXES CRÈDITS
PARTIDA
08-511460.00
13-513622.00
23-451626.01
08-432611.00

Consignació
inicial

PRESSUPOST DESPESES

Baixa

Conveni DIBA estudi vialitat

42.000,00

14.000,00

Construcció cotxera bus
Equipament sala polivalent Casa de
la Vila

30.000,00

30.000,00

50.000,00

16.000,00

Redacció projectes arquitectura i urb.

26.990,00

24.324,32

TOTAL BAIXES

84.324,32

TOTAL FINANÇAMENT

195.012,12

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 Provincia, 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.
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EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que aquesta és
la última possibilitat de tirar endavant les coses que han quedat pendents. En el capítol de despeses –i
cito les més importants-, hi ha l’ampliació de 34 mil euros per consums i subministraments del Complex
Esportiu. Saben vostès que aquest és un problema que arrosseguem des de fa molts anys, tenim una
concessió feta per anteriors consistoris en què l’EMD ha de fer-se càrrec de tots els consums. Com que
l’EMD no és responsable del pagament d’aquests costos, doncs s’estira la màniga tant com pot. També
els contractes de manteniment de clavegueram s’augmenten en 14 mil euros. També pels premis del
concurs d’urbanisme que s’ha d’aprovar s’augmenta en 12 mil euros, els baixos de l’EMD s’ha d’acabar
d’arranjar, la sala de plens o polivalent, l’ajardinament exterior i l’edifici de l’arxiu municipal. També hi
ha un compromís del trasllat de la residència d’animals abandonats que s’incrementa en 30mil euros, el
pla de mobilitat amb 30 mil euros, 12 mil euros per redacció de projectes. Tot això es financia pels
majors ingressos que fonamentalment correspon a la transferència que l’Ajuntament de Sant Cugat ha
augmentat degut a la liquidació del pressupost de 2007, i per baixes de crèdit que són algunes
despeses que l’EMD no ha realitzat. Evidentment cal afegir que no aprovar aquesta última modificació
pressupostària suposa perdre petites coses com el vestuari de la Brigada per només 400 euros, tampoc
podrem pagar els subministrament del Complex esportiu per la qual cosa immediatament s’haurà de fer
una comunicació al concessionari dient-li que, si us plau, apagui el gas i no encengui les llums perquè
no ho podrem pagar. També el clavegueram que està avariat ho continuarà estant, el concurs
d’urbanisme que era el punt conflictiu no caldria fer-lo. L’arranjament dels baixos no es podrà
contractar el concurs preceptiu per acabar les obres. La residència d’animals no es podrà acabar i això
crearà molts problemes. En aquests moments com que es tracta de poques setmanes per executar
totes aquestes coses doncs no hi haurà temps de completar-les i quadrar els números a fi d’any.
Aquests són els interessos que podem tenir tots pel poble de Valldoreix.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que ha estat interessant seguir el ple perquè vostès vegin
quin és l’abast –i que quedi constància en acta-, d’endarrerir o deixar damunt la taula punts que s’han
consensuat i que afecten de manera clara i directe a la gestió de l’EMD i que per tant afecten
directament als nostres veïns. Varem traslladar el ple del novembre al 4 de desembre per poder tenir
preparada tota la documentació i ens pogués permetre en els 10 dies laborables fer una sèrie de
contractacions per no perdre les partides pressupostàries. Ajornar l’aprovació de la última modificació
del pressupost d’aquest any comportarà l’allargament de molta activitat i moltes actuacions que teníem
previstes, que són necessàries i que aniran a parar al romanent fins l’aprovació del nou pressupost.
Queda cada vegada més clar la necessitat de no posar en un sol calaix per una divergència tota
l’actuació de l’EMD al final d’any quan les administracions van més apretades per poder realitzar tot el
pressupost. Per aquest motiu torno a demanar la responsabilitat dels Vocals de Convergència i UnióActuem, vista la circumstància del que representa pel poble de Valldoreix.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que jo també apel·lo a la responsabilitat de
la Presidenta per complir amb el Pacte de Govern, que determina quines són les competències i el
cartipàs i que el consens és l’element vertebrador de l’actuació de govern d’aquests dos grups que avui
estem constituint la mesa plenària. Ajornar una setmana aquests punts de cara al ciutadà no comporta
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cap problema com per parlar del romanent i del pressupost de l’any que ve, estem en plena vigència
per poder fer-ho tot i per tant, torno a dir-li i a demanar-li l’ajornament d’aquest ple per la setmana
entrant i que faci vostè pràctica dels valors democràtics que han intentat fins ara crear una certa
tradició política en el nostre país.
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN, i manifesta que no entrarà en consideracions que no
entén, com són d’un ordre de coses que en tot cas... jo només preguntaria –senyora Solé o senyor
Delgado- que aquest va ser un punt totalment consensuat, i tots varem estar d’acord en les diferents
junts de govern de fa dies, per tant no podem entendre el perquè, i o és una rabieta o és un xantatge.
Una aboca a un infantilisme i l’altra aboca a una irresponsabilitat, i només dir-los que les seves
regidories estan involucrades en aquests punts. Senyor Puig no desenbussi cap claveguera més, perquè
no hi ha diners en la partida. Proposo a la senyora Presidenta que li retiri la signatura de delegació
perquè no pugui fer-ho pel seu compte i sense l’autorització pertinent. La qüestió és bastant més
seriosa del que es pensen. Senyora Bleda, vostè és l’encarregada de dir al Complex Esportiu que paguin
ells el gas i el llum, que no calefaccionin des d’ara i fins que no s’aprovi en un ple en el qual vostès es
decideixin aprovar-ho. Alguna cosa haurem de fer o amb el Complex Esportiu, o amb les companyies
subministradores dient que tanquin l’aixeta o en els tècnics que també ho poden fer. No puc entendre
aquest nivell de dir que com en aquell punt no ens hem posat d’acord doncs no aprovo res. El Pacte diu
clarament que quan no estem d’acord amb algun punt, aquest punt quedi sobre la taula o en la
comissió de govern o en el ple. Això la senyora Presidenta ja ho ha manifestat però des d’una
perspectiva de responsabilitat econòmica que és la meva àrea i apel·lo al senyor Delgado perquè en
part també és responsable d’aquesta modificació del pressupost, se’ls escapi i el votin d’una manera
autònoma respecte dels altres. Aquest punt toca el funcionament del dia a dia i ser responsable que
aquest dia a dia s’aturi, jo personalment no ho voldria.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que vol afegir –encara que ho ha manifestat el senyor Gayavol que quedi palès que el Pacte parla de consens, els temes que he proposat que quedin damunt la
taula son els que imagino que no estan consensuats, per tant no serà per part de la Presidenta ni del
grup de progrés que l’acompanya, qualsevol consideració de incompliment del Pacte. Estem parlant del
pressupost, s’han fet les peticions que s’han fet, per tant passarem al torn de votació.

VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, aquest punt no queda aprovat.

EXPLICACIÓ DE VOT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que aquest últim expedient de
la modificació pressupostària del pressupost municipal de 2008, repeteixo consensuat en una junta
de govern, repeteixo, que comportarà no poder arribar a temps a final d’any per fer les actuacions
previstes, no s’ha aprovat pel vot contrari de CIU.
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Pren la paraula la Presidenta i manifesta que el següent punt l’havia de presentar el senyor Delgado,
que l’ha redactat ell, i que li agraeix la seva feina, i que li agrairia el seu vot.
Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRIGUEZ i manifesta a la Presidenta que apel·la a
la intel·ligència de tots els aquí presents, ja que respecte moltíssim a tot el plenari, i no cal explicar
gaire més coses –referint a les explicacions del senyor Joan Gaya-. Manifesta que el que han demanat
és només una setmana de temps, i crec que no és molt demanar. I ho hem demanat abans de
començar el Ple, crec que no és molt demanar. Qualsevol persona que està aquí, i torno a repetir amb
la seva intel·ligència, sap que no té raó, i que tot això que avui diem que no d’aquí a una setmana
estaria aprovat, per favor senyora Presidenta. I el senyor Gaya que no digui el que no és.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta al senyor Delgado que si s’aprova la setmana entrant i hem de
començar a fer tràmits plenaris, aquesta administració no té estructura –torno a repetir- per poder
portar a terme tots els contractes que s’haurien de subscriure abans d’acabar l’any. Els torns de
vacances del personal comencen el 18 o 19 de desembre, no dona de si la nostra administració i no
demanarem a tot el personal de l’EMD que no faci vacances perquè vostès –sense motiu aparent- no
volen aprovar aquest punt, que té sentit d’actuació directe en funció dels veïns.

4. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE SUBVENCIONS.
Pren la paraula la Presidenta i exposa que l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix pretén
aprovar l’ordenança de subvencions.
Atès l’establert a l’article 49 de la Llei 7/1985, de bases de règim local, els articles 177 i 178 de la Llei
Municipal de règim local de Catalunya, els articles 60 i ss del ROAS i els articles 55 i 56 del TRRL, que
regula el procediment d’aprovació de les ordenances.
Atès que correspon al ple de la corporació per majoria simple l’aprovació inicial de les ordenances.
Per això, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT projecte d’ordenança de subvencions.
SEGON.- EXPOSAR al públic l’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, 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 el 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
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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 de la Generalitat de Catalunya, en el termini de
quinze dies, l’acord d’aprovació definitiu de l’ordenança i la còpia íntegra i fefaent d’aquesta.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, aquest punt no queda aprovat.

5. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL FEDER PERIODE 2007-2013 DESTINADA A L’OBRA DE
REHABILITACIÓ AMBIENTAL DE LA ZONA VERDA DE LA RIERA DE CAN NONELL.
Pren la paraula el senyor JOSEP CASADELLÀ i exposa que vista l’Ordre del Departament de Governació
i Administracions Públiques de 14 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores per
seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER, per al període 20072013, eixos 2 i 4.
Atès que el Projecte de Rehabilitació ambiental de la zona verda situada a la Riera de Can Nonell, de
pressupost 272.854’98 euros IVA inclòs, és una operació susceptible de cofinançament del FEDER,
segons la normativa aprovada.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
SOL·LICITAR una subvenció de 136.427’49 euros al programa FEDER 2007-2013, destinada a
l’execució del Projecte de Rehabilitació ambiental de la zona verda situada a la Riera de Can Nonell.
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOSEP CASADELLÀ i exposa que el termini per
presentar la petició acaba el 20 de gener de 2009, i que aquest és un bon exemple de com podríem
arranjar les rieres de Valldoreix a fi i a efectes de donar una imatge prou digne i en lloc de fer-les
servir d’abocador les fessin servir d’aparador. S’havia previst executar-la l’any que ve.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, aquest punt no queda aprovat.

6. MODIFICACIÓ DE LA CONCESSIÓ SAIZ TOUR PER LA COMPRA D’UN NOU AUTOBÚS.
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que l’actual autobús de reserva per les tres línies del servei
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urbà de transport ha quedat obsolet i s’ha de substituir per un de les mateixes característiques que
tenen els vehicles actualment en línia, essent el seu cost el següent:
Compra vehicle
Equip de control
Assegurança

110.906 euros
8.302 euros
3.114 euros.

Atès que s’ha incorporat en el Pressupost Municipal any 2008, el crèdit suficient que suposa la compra
per part de l’empresa concessionària del servei Saiz Tour, SA el nou vehicle.
Atès que de conformitat amb l’article 248 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
l’ens concedent d’un servei té la potestat d’alterar la qualitat, la quantitat, el temps o ell lloc de les
prestacions en què consisteix el servei, i l’alteració de la retribució del concessionari.
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD:
PRIMER.- MODIFICAR la retribució econòmica de la Concessió del servei de transport públic urbà
amb Saiz Tour, SA, incorporant en la mateixa les següents despeses que suposen la compra del nou
autobús de reserva:
Hi ha un primer pagament de 18.672 euros desglossat en els següents conceptes:
Entrada de la Compra vehicle
Equip de control
Assegurança
TOTAL

7.256 euros
8.302
euros
3.114
euros.
18.672
euros

La resta de la compra de l’autobús que puja una quantitat de 103.650 euros es finançarà de la següent
manera:
84 quotes d’amortització de 1234 euros mensuals
60 quotes d’interessos de 190 euros cada
mensuals
SEGONA.- NOTIFICAR aquest acord a SAIZ TOUR SA.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
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RETIRADA DELS PUNTS 7, 8, 9, 10 I 11 DE L’ORDRE DEL DIA
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que encara que no ho ha dit explícitament la senyora Solé,
dona per suposat que aquest és un dels elements que genera controvèrsia i com que s’han de revisar
les actes de la junta informativa de govern, aquest punt proposaré deixar-lo sobre la taula. Per tant
aquest punt número 7 queda damunt la taula, al igual que el punt número 8 que és l’ordenança que
regula el funcionament d’aquest aparcament i el punt 9 que és el que regula la taxa d’expedició de la
tarja identificativa.
La Presidenta retira els punts 7, 8 i 9 de l’Ordre del Dia. També manifesta que retirarà el punt –ja que
ho ha manifestat de manera clara la senyora Solé- que és el número 10 del concurs d’idees de la
centralitat i el número 11 que aprovava els Plecs de condicions administratius i tècnics del concurs de
projectes per la proposta d’ordenació volumètrica dels terrenys situats a l’entorn de la plaça de la
centralitat.
Manifesta que també s’incorporava una moció d’urgència, i vegin vostès perquè no he volgut
acceptar la petició del grup de CiU, una moció d’urgència que té relació a l’adhesió d’un conveni amb
els Consells Comarcals del Vallès Oriental i Occidental, i Localret, per abaratir els costos de telefonia.
Li demanaré al senyor Gaya que ho expliqui i digui que la petició dels consells comarcals ha estat
que l’aprovació sigui durant aquests dies del mes de desembre.
PUNT URGENT FORA DE L’ORDRE DEL DIA.- PROPOSTA D’ACORD D'ADHESIO EXPRESSA
AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE ELS CONSELLS COMARCALS DEL VALLÈS
OCCIDENTAL I DEL VALLÈS ORIENTAL I EL CONSORCI LOCALRET PER LA
CONTRACTACIÓ CENTRALITZADA DE SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS –VEU, MÒBIL I
DADES-, DE L’ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX.
A continuació es proposa votar la urgència del següent punt que no consta en l’Ordre del Dia:
Atès que aquesta EMD de Valldoreix té coneixement i constància que el Consorci LOCALRET, a través
del seu Consell d'Administració, va aprovar el dia 17 de novembre de 2005 l’acord marc per
l'homologació de diversos els serveis de telecomunicacions agrupats en els següents LOTS:
LOT 1 SERVEIS DE TELEFONIA FIXA,
LOT 2 SERVEIS DE COMUNICACIONS MÒBILS DE VEU I DE DADES i
LOT 3 SERVEI DE DADES I D'ACCÉS A INTERNET.
Atès que l’EMD té coneixement i constància que aquest Consorci LOCALRET i els Consells Comarcals
del Vallès Occidental i del Vallès Oriental varen signar el passat 20 de novembre de 2008 un conveni
de col·laboració en virtut del qual s’estableix la possibilitat de realitzar una contractació centralitzada
mitjançant diversos sistemes l’agregació de demanda de serveis de telecomunicacions dels municipis
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del Vallès Occidental i del Vallès Oriental amb un interès comú tant d’estalvi econòmic com de
procediments de contractació.
Per la qual cosa, es proposa al Ple de la Junta de Veïns el següent ACORD:
Primer.- ACCEPTAR el contingut i efectes del Conveni de Col·laboració subscrit entre el Consorci
LOCALRET i els Consells comarcals del Vallès Occidental i del Vallès Oriental, de data 20 de
novembre de 2008, i s’obliga a complir-lo i respectar-lo mentre no es revoqui de forma expressa la
present adhesió. Les modificacions, adaptacions i/o ampliacions d’aquest conveni s’entendran
acceptades per aquest Ajuntament pel sol fer de no revocar l’adhesió dins del 30 dies hàbils
següents a l’aprovació d’aquelles.
Segon.- L’EMD ENCOMENA LA GESTIÓ de la contractació d’aquests serveis de telecomunicacions
(veu, mòbils i dades) i per la qual cosa S’OBLIGA a:
a) Formular les peticions i facilitar totes les dades necessàries al Consell Comarcal per a dur a
terme els processos de contractació centralitzada que es derivin d’aquest conveni.
b) Aprovar l’autorització de la despesa amb caràcter previ a les peticions o encàrrecs que hagin
de ser objecte de contractació centralitzada i emetre el document comptable A, el qual
s’haurà d’adjuntar a la petició pròpiament dita.
c) Aprovar la disposició de la despesa i emetre el document comptable D abans que LOCALRET
dugui a terme l’adjudicació, el qual l’haurà de remetre al Consell Comarcal per tal que el pugui
lliurà a LOCALRET.
d) L’EMD designarà una persona de la seva organització per tal que exerceixi les tasques de
gestió i coordinació amb el Consell Comarcal pel seguiment del contracte i, per tant, serà el
seu únic interlocutor entre l’ajuntament i aquest Consell.
e) Les incidències que es puguin produir tant durant la fase d’adjudicació com durant l’inici de
l’execució dels contractes adjudicats dins d’aquests sistemes de contractació centralitzada
hauran de ser canalitzats a través del respectiu Consell Comarcal.
f)

Els problemes i conflictes que durant l’execució puguin sorgir amb l’adjudicatari del contracte
per al compliment del contracte, seran resolts per cadascun dels ajuntaments afectats, que es
subrogaren en la posició de LOCALRET com administració contractant.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Vallès Occidental i Localret.
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EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN, i manifesta que
aquesta proposta té doble importància, una política, perquè representa que l’EMD de Valldoreix ha
estat plenament reconeguda pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i ens incorpora en algunes
de les qüestions que són d’interès per l’EMD. Aquesta fa referència a que a la gran majoria
d’ajuntaments petits i mitjans del Vallès Occidental i del Vallès Oriental han contractat Localret per
fer un concurs conjunt pel subministrament del servei de telefonia, la fixe, la mòbil i transmissió de
dades. Amb això es calcula que s’aconseguirà un estalvi molt gran per l’EMD de Valldoreix. Els
precedents que hi ha en aquest camp són sorprenents. Concretament hi ha dos concursos un de
l’Ajuntament de Barcelona i l’altre de la Generalitat de Catalunya, que s’han resolt fa relativament
poc temps, que han arribat a aconseguir descomptes de quasi el 90%. Repeteixo descomptes del
90%. Altres consells comarcals també ho han fet i han aconseguit descomptes del 80%. La factura
de telefonia de l’EMD és de 30 mil euros anuals i això podria representar un estalvi important. El que
es proposa és la signatura del conveni.
VOTACIÓ.- 4 vots a favor dels membres del grup CPCV. 5 vots en contra dels membres de CIUActuem.
Per tant, aquest punt no queda aprovat.
12. PRECS I PREGUNTES.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i pregunta a la Presidenta si té intenció de convocar un
ple per la setmana vinent per poder portar aquests punts resolts de forma consensuada i continuar
governant pel bé de Valldoreix.
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que la senyora Solé ja sap que costa molt consensuar els punts i
no serà per mi que puguem fer aquest ple. Justament ara fa una estona abans de començar la sessió
ens hem dit que no farem mai més cap ple en el que no s’hagin acordat els punts una setmana i mitja
abans de produir-se el ple. El senyor Puig hi era quan ho hem comentat. Si hem de ser coherents amb
tot el que diem i volem donar garanties de tot el que diem, parlem del que parlem, parlem dels
calendaris que ens permetin acomplir amb tot allò que haguem de fer.
Manifesta que lamenta el que ha succeït avui en el ple i que acabo de prendre el meu compromís
d’analitzar i valorar les possibles responsabilitats i incompliments per part dels vocals de l’EMD que
actuen per delegació d’aquesta Presidència, valorant tots els perjudicis que s’han pogut crear per
l’allargament dels punts del ple.
Pern la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que precisament pel motiu que ha
esmentat vostè doncs hem votat en contra de tots aquests punts. Precisament per no arribar a l’últim
moment amb modificacions o a mig decidir, rebent alguna proposta del ple avui a les 13.30 hores,
quan s’hagués pogut fer abans, i justament per aquest motiu ho hem deixat fora. Tots estem d’acord
que hem de treballar pel be de Valldoreix i retrassar el ple uns dies signifiqui que no haguem d’arranjar
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les clavegueres –com diu el senyor Gaya-, ni deixar de pagar el rebut de la llum, i totes aquestes coses
que no és així i no costa gaire d’entendre.
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que insisteix que tots nosaltres varem assumir que
portàvem dos temes amb urgència perquè els varem tractar abans d’ahir. Els altres temes tots estaven
consensuats en juntes de govern anteriors i evidentment, si jo ara treballo per analitzar les
responsabilitats o els incompliments o les conseqüències que poden representar les actuacions que no
estan previstes, li puc assegurar que m’agradaria moltíssim que no n’hi haguessin.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que nosaltres ho lamentem més encara
més que vostè, perquè nosaltres hem fet una aposta per poder fer un pacte de govern amb vostès
que permeti treballar junts per defensar els interessos de Valldoreix. Permeti’m que li recordi que si
aquests expedients fa dos dies que s’estan parlant és perquè vostè ha volgut a darrera hora incorporar
una sèrie de qüestions que feixugues i difícils de consensuar en l’àmbit polític, però que tots varem fer
un esforç per arribar a un punt. El problema és que més enllà d’aquest esforç per part de tots, després
l’expedient arriba amb altres propostes que no havíem recollit ni parlat. I aquest és el problema
senyora Turu. És vostè que ha volgut transformar aquesta qüestió en un altre tema.
Contesta la Presidenta i manifesta que insisteix que si hagués estat el problema, l’expedient s’hagués
retirat i no hi hauria hagut problema. Això mai justifica el no estar d’acord en un punt de l’Ordre del
Dia, condicionar l’anul·lació d’un ple, fa molts anys que estic a l’administració pública i no ho havia vist
mai.
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta ala senyora Turu que no té cultura de
pacte.
Contesta la Presidenta a la senyora Solé i li manifesta que demostrarà de manera clara que la majoria
dels punts excepte els dos que han retirat, han estat pactats en juntes informatives de les quals se’n
treu acta i sàpiguen vostès –per la tranquil·litat de tots- que a més es graven les sessions. Poc més es
pot dir, sols lamentar tot el succeït en aquest ple.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a
les 20.45 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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