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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL DISSET DE NOVEMBRE DE DOS MIL NOU. 
 
A Valldoreix, el dia disset de novembre de dos mil nou, a la seu 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 19.00  hores els Vocals següents: 
senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –Grup CPCV-, SR. PABLO ALONSO GONZÁLEZ –Grup 
CPCV-, SR. JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP CiU-ACTUEM-, SRA. SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP 
CiU-ACTUEM-, SR. EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ –GRUP CiU-ACTUEM, SRA. ÀNGELS SOLÉ I 
GILI –GRUP CiU-ACTUEM, 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 la Presidenta excusa 
el SR. JOAN GAYA I BELTRAN per motius personals i excusa el retard de la senyora ÀNGELA BLEDA 
I LORENZO que s’incorporarà més tard. Seguidament es passa a la deliberació i votació dels 
assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la present sessió. 
 
1. RATIFICAR EL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM. 837/09 D’ACCEPTACIÓ DE LA 
SUBVENCIÓ ATORGADA PEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA DESTINADA DE LA LLAR D’INFANTS CURS ANY 2008-2009 
 
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i proposa el Ple de la Junta de Veïns 
ratificar el Decret de presidència núm.837/09: 
 

“Atès que per resolució EDU/2590/2009, de 15 de setembre, per la quals s’atorguen 
subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2008-2009, 
publicada al DOGC núm. 5472, s’ha atorgat a aquesta EMD de Valldoreix una subvenció 
per a l’Escola Bressol de Valldoreix per import de 126.000,00€ per al curs 2008-2009. 
 
Vist que d’acord amb la citada resolució segons escrit de la Direcció general de Centres 
Docents és necessari l’adopció d’un acord de Ple.  
 
De conformitat amb la competència que m’atorga l’article 21 k) de la Llei de Bases del 
Règim Local, d’exercitar les accions judicials i administratives en cas d’urgència, en 
matèria de competència del Ple, donant compte en la primera sessió per la seva 
ratificació, 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,  
 
HE RESOLT: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya per a 
l’Escola Bressol, curs 2008-2009, d'import 126.000,00€. 
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SEGON.- TRAMETRE aquest acord al Departament d’educació de la Generalitat de 
Catalunya.” 

 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta 
que en el mateix anunciat ja s’explica del que es tracta. És l’acceptació de la subvenció que dona 
la Generalitat per les llars d’infants amb un percentatge de 1.800 euros per nen i en total són 
126.000 euros. S’ha d’acceptar i comunicar a la Generalitat la resolució del Ple. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTES i 
manifesta que quan el seu grup estava en el govern van treballar per a  l’aprovació del pla 
especial i del projecte arquitectònic d’aquesta obra. Una vegada fora del govern, hem aprovat la 
modificació de crèdits per poder assumir el cost de l’obra i en un altre ple hem aprovat 
l’adjudicació de l’obra. El nostre grup votarà a favor d’aquest punt de ratificació. Recordar també 
que abans d’estiu varem presentar una moció per consensuar el pla de mobilitat amb l’Ampa del 
CEIP Jaume Ferran i Clua, el mateix CEIP i els veïns de Bobines, i encara no s’ha produït la reunió 
per parlar d’aquest pla de mobilitat que té unes deficiències. Demanem si us plau que ho tinguin 
en compte, si pot ser abans de començar les obres.  
 
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL i manifesta que per descomptat té tota 
la raó, i que aquesta subvenció no és per la construcció de l’edifici sinó que és pel finançament en 
general de les escoles bressol. A més l’EMD de Valldoreix te 1800 euros per nen perquè ens 
varem comprometre a crear més places. 
 
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que pel tema de la mobilitat l’escola ja sap que es 
treballarà amb l’empresa de la Diputació que es la que farà l’estudi de mobilitat i juntament amb 
els tècnics de l’EMD i d’una manera prioritària. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTES i pregunta si el pla de mobilitat que hi 
havia existent i que es va revisar amb el CEIP i amb l’Ampa del Ferran Clua, és vàlid o no? 
 
Contesta  la PRESIDENTA i manifesta que si que és vàlid però s’incorporarà al definitiu i que inclou 
tot el municipi. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTES, dona les gràcies i demana que se la 
convidi en aquestes reunions del nou pla de mobilitat. 
 
Contesta  la PRESIDENTA i manifesta que ja sap que no hi ha cap inconvenient. 
 
VOTACIÓ.- Sotmès a votació l’acord queda ratificat per unanimitat dels membres presents. 4 
vots a favor dels membres de CiU i 3 dels membres de CPCV. 

 
En aquests moments s’incorpora a la sessió plenària la SRA. ANGELA Mª BLEDA I 
LORENZO del grup CIU-Actuem. 
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2. ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ ATORGADA EN EL MARC DEL PROGRAMA FEDER 
2001-2010 DESTINADA A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ AMBIENTAL 
ZONA VERDA DE LA RIERA DE CAN NONELL ENTRE PASSEIG NARD I ROSSINYOL 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i exposa que en el marc de la convocatòria 
regulada per Ordre GAP/442/2008, de 14 d’octubre de 2008, per la qual s’aprovaven les bases 
reguladores per seleccionar operacions dels ens locals susceptibles de cofinançament pel període 
2007-2013, es va sol·licitar una subvenció de 143.097,49.-euros al programa FEDER 2007-2010 
destinada a l’execució del projecte de rehabilitació ambiental zona verda de la riera de Can Nonell 
entre el Passeig del Nard i Rossinyol.  
 
Atès que d’acord amb la Resolució GAP/2529/2009 de data 17 de setembre de 2009, del director 
general d’administració local, publicada al DOGC núm.5468 de 21.9.2009, en el marc del 
Programa Operatiu FEDER 2007-2013 tram local, s’ha seleccionat el Projecte de rehabilitació 
ambiental zona verda de la riera de Can Nonell entre el passeig Nard i Rossinyol, de l’eix 4, amb 
cofinançament FEDER de 143.097,49€, sobre una despesa subvencionable de 286.194,98€.  
 
Atès que per tal de procedir a la tramitació dels ajuts concedits, es requereix que en el termini de 
60 dies des de la resolució de 17 de setembre de 2009, s’ha d’acceptar la subvenció pel Ple de la 
Junta de Veïns de Valldoreix i certificar la suficiència de crèdit on consti que l’EMD de Valldoreix té 
aportacions públiques suficient per executar la totalitat de l’operació. 
 
La Junta de Veïns adopta el següent ACORD: 
 
PRIMER.- ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ de 143.097,49€, per l’operació del Projecte de 
rehabilitació ambiental zona verda de la riera de Can Nonell entre el passeig Nard i Rossinyol 
presentada en el programa FEDER, tram local. 
 
SEGON.- ADQUIRIR el compromís de cofinançar el 50% restant de la despesa elegible de 
286.194,98.-euros del Projecte de rehabilitació ambiental de la zona verda de la riera de Can 
Nonell entre el passeig del Nard i Rossinyol, i adquirir el compromís d’incloure aquesta obra en el 
Pressupost Municipal any 2010. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta 
que es tracta dins del FEDER 2007-2010, varem demanar el cofinançament d’una actuació que és 
la rehabilitació ambiental zona verda de la riera de Can Nonell entre el passeig Nard i Rossinyol. 
Varem tenir la sort que va ser seleccionat i cofinançat pel FEDER amb 143.097,49€, d’un total de 
286.194,98.-euros. El motiu real de la urgència és que per a la tramitació de tots aquests ajuts, es 
requereix que en el termini de 60 dies des de la resolució que va ser el 17 de setembre de 2009, 
s’ha d’acceptar la subvenció pel ple de la Junta de Veïns de Valldoreix i certificar la suficiència de 
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crèdit. Dir-los que el programa és FEDER 2007-2010 i per tant aquesta obra s’hauria d’executar 
dins de l’any 2010. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que és 
un projecte que l’EMD té plena competència, i és obligació de l’EMD de preservar tots els espais 
forestals. En aquesta línia recordar que és un projecte que va iniciar el company nostre Josep 
Casadellà i que evidentment té el nostre recolzament. De totes maneres recordar que amb la crisis 
que estem patint potser no és el millor o més adequada però entenem que hi ha un part 
subvencionada i per tant li donarem suport 
 
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que aquest projecte és una part molt concreta de la riera 
Nonell i ens deixarà visualitzar el que volem que siguin totes les rieres que creuen Valldoreix. 
Segur que darrera d’això haurem de fer molta feina. 
 
VOTACIÓ.- Unanimitat dels membres de la Corporació. 5 vots a favor dels membres del grup CiU 
i 3 del grup CPCV. 
 
 
3. MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 6/09 DEL PRESSUPOST PRORROGAT 2008 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i exposa que segons la normativa 
d’hisendes locals i el RD 500/1990, quan s’hagi de realitzar alguna despesa que no pugui 
demorar-se fins a l’exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui 
insuficient o no ampliable, el president ha d’ordenar la incoació de l’expedient de modificació de 
crèdit a través d’un suplement de crèdit, i el finançament es pot realitzar a romanent de 
tresoreria. 
 

De conformitat amb l’article 177 RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la 
Llei d’Hisendes Locals, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- APROVACIÓ de l’expedient de modificació de crèdit núm. 6/2009 del Pressupost 
prorrogat 2008 a través d’un suplement de crèdit amb càrrec a romanent de tresoreria. 
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma: 
 

PRESSUPOST PRORROGAT 2008 EMD DE VALLDOREIX  
PRESSUPOST  DE DESPESA    
 
CAP.2  COMPRA BÉNS CORRENTS I SERVEIS   

Partida 
 
 

Descripció partida 
 
 

Consignació 
inicial i 

modificació 

Proposta 
 
 

Consignació 
definitiva 

 
 

17-622-226.99 
Promoció econòmica i del 
Comerç 11.525,00 24.500,00 36.025,00 
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 TOTAL CAPITOL 2 11.525,00 24.500,00 36.025,00 

CAP.4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
 
 

 
 

Partida 
 
 

Descripció partida 
 
 

Consignació 
inicial i 

modificació 
Proposta 

 

Consignació 
definitiva 

 
00-911-460.01 
 

Transferència Aj Sant Cugat 
del Vallès Liquidació 2008 

0,00 
 

90.194,15 
 

90.194,15 
 

 TOTAL CAPITOL 4 0,00 90.194,15 90.194,15 
CAP.6 INVERSIONS REALS    
Partida 
 
 
 

Descripció partida 
 
 
 

Consignació inicial 
i modificació 
 
 

Proposta 
 
 
 

Consignació 
definitiva 

25-121-625.02 Mobiliari Casa de la Vila 0,00 7.880,55 7.880,55 
 TOTAL CAPITOL 6 0,00 7.880,55 7.880,55 
 
TOTAL SUPLEMENT CRÈDITS 11.525,00 122.574,70 134.099,70 

 
Aquestes despeses es financien amb els següents ingressos: 
 
PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/09  
PRESSUPOST PRORROGAT EMD DE VALLDOREIX 2008  
PRESSUPOST D’INGRESSOS  

   
MAJORS INGRESSOS  

   
CAPITOL4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS  
CONCEPTE  Major ingrés 
454.00 Diputació Ens Locals (Comerç i mercats) 14.000,00 
455.00 Generalitat Subvenció promoció comerç 6.500,00 
TOTAL TRANSFERÈNCIES 20.500,00 

   
ROMANENT DE TRESORERIA  
CAPITOL 8   
CONCEPTE  Incorporació 

romanent 
870.02 Romanent parcial de tresoreria 102.074,70 
TOTAL 102.074,70 

   
TOTAL FINANÇAMENT 122.574,70€ 

 
SEGON.- Exposar el públic aquest expedient durant el termini de 15 dies hàbils, mitjançant un 
edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província, els efectes de examen i reclamació dels 
interessats. Si no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del 
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició per resoldre-les. 
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EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que 
es tracta d’una modificació pressupostària molt concreta que compren bàsicament de l’acceptació 
d’alguna subvenció de comerç i també una transferència a l’Ajuntament de Sant Cugat corresponent 
a la liquidació anual. Es tracta de regularitzar aquesta situació, que va ser presentada i retirada del 
ple per un acord polític en el ple del 24 de setembre i que també va ser votada en contra el 16 de 
juliol. Finalment hi ha la dotació del mobiliari d’aquesta casa, concretament la sala de plens. El total 
de la proposta són 122.574,70 euros i sortirien de l’acceptació de dues subvencions, una de la 
Diputació de Barcelona als ens locals, en concepte de comerç i mercats i una altra de la Generalitat 
de Catalunya per la promoció del comerç. La resta sortiria del romanent de tresoreria. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ i 
manifesta que nosaltres també donarem suport a aquesta modificació de crèdits, però abans vostè ja 
sap que des de primers d’any que li estem demanant a la senyora Presidenta que modifiqui les bases 
del pressupost, demanant que tot el que sigui competència del ple, sigui del ple i no pas 
competència de la Presidenta. En aquest cas em permetrà que presenti una esmena a la modificació 
de les bases del pressupost prorrogat com a conseqüència de la modificació de crèdits 6/09. Si ens 
permeten repartirem l’esmena per a que tots la puguin tenir. Continua llegint l’esmena que segueix: 
 
“ESMENA PRESENTADA PEL GRUP DE CIU-ACTUEM A LES BASES DEL PRESSUPOST PRORROGAT 
COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 6/09. Atès que la modificació del 
pressupost és competència del ple de la Junta de Veïns i per extensió les seves bases, de 
conformitat amb l’article 165 i 177 a 182 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Atès que CiU-Actuem hem donat el nostre vot favorable a successives ampliacions i modificacions de 
crèdit pressupostari proposades per la Presidenta de l’EMD, amb el supòsit que les consignacions 
pressupostàries estaven totalment justificades per la seva funció i utilitat social. 
 
Atès que la Presidenta de l’EMD utilitza la màxima vinculació jurídica existent entre les partides 
pressupostàries per dur a terme una execució del pressupost sense tenir en compte els acords amb 
CiU-Actuem i sovint s’utilitzen recursos d’altres partides, en detriment d’actuacions ja consensuades i 
que són necessàries per Valldoreix. 
 
En virtut de tot el que hem exposat, CiU-Actuem proposem al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD la 
següent esmena vinculada a l’aprovació del punt tercer de l’ordre del dia del ple extraordinari de 17 
de novembre de 2009: 
 
PRIMER.- MODIFICAR  l’article 7è de les bases d’execució del pressupost actuals per tal que la 
vinculació jurídica del pressupost es determini només per partida pressupostària, eliminant així, el 
nivell màxim de vinculació jurídica, tant en relació a la classificació econòmica com funcional. 
 
SEGON.- MODFICIAR l’article 8è de les bases d’execució del pressupost per tal que qualsevol 
modificació pressupostària requereixi l’aprovació del Ple de la Junta de Veïns. 
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TERCER.- TRASLLADAR la present proposta d’acord a les associacions i entitats veïnals de Valldoreix. 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ i manifesta que aquesta és una proposta que 
vostès ja van fer i que nosaltres ja varem contestar en el seu moment el que consideràvem que no 
era certa una de les justificacions que vostès fan, perquè des d’aquest govern mai s’ha fet una 
utilització gratuïta de les vinculacions de les partides pressupostàries i li varem comentar que aquests 
és un dels punts prioritaris per poder portar a terme acció de govern, tots els ajuntaments funcionen 
amb unes bases pressupostàries d’aquest tipus i jo li demanaria que retiressin aquesta esmena. 
Nosaltres els hem ofert fins i tot consensuar el pressupost de l’any que ve, la màxima eina de 
consens d’un ajuntament justament és el pressupost, estem en aquesta fase i en aquest treball 
conjunt fins i tot estarien incloses les bases del pressupost. Els demanaria que la retiressin perquè 
sinó ens posaran en la tessitura d’haver de retirar el punt. 
 
Contesta el senyor EDUARD DELGADO I RODRÍGUEZ, i manifesta al senyor Alonso que sap molt bé 
que des de primer d’any, CiU-Actuem ha demanat –per transparència-, i no per detenir l’acció de 
govern, etc, sinó per transparència. Quan vostè parla que tots els ajuntaments ho tenen, ha 
d’entendre que la situació de l’EMD de Valldoreix és diferent perquè la majoria en el Ple el té 
l’oposició i nosaltres no ho hem demanat que sigui així. Ha estat el poble que ha volgut que sigui 
així. La senyora Presidenta sap que li ho hem demanat en moltes ocasions i en més d’un ple. “Lo del 
César que sigui del César i de Déu el que sigui de Déu!”  No demanem res més i amb tot el respecte 
del món. 
 
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que avui s’ha produït una situació de sorpresa per part 
dels membres del Consistori que no són de CiU. Normalment els ajuntaments funcionen d’una 
manera determinada, es fan comissions informatives, parlen dels temes, tothom manifesta les seves 
voluntats i opinions i a última hora fan la Junta de portaveus on cada grup manifesta que faran en el 
Ple. En principi a l’EMD i pel seu format es fa una junta de portaveus ampliada amb tot el consistori i 
es fa amb la intenció d’arribar a acords, per tal que es garanteixi mirar d’aprovar el màxim 
d’assumptes i preparar tothom les seves intervencions. Això no hi ha manera que funcioni a casa 
nostra. Funciona un ple i l’altre no, però s’intenta saber quan ens assentem al ple quines seran les 
intervencions i els vots dels grups. La presidència de l’EMD l’ha guanyat qui l’ha guanyat i és el 
màxim responsable d’aquesta EMD a tots nivells i el més lògic seria tenir una mica de respecte i en 
les reunions dir el que realment s’aprovarà o no. A la reunió de la Junta de portaveus es va parlar 
d’aquests temes, es va dir que s’afegiria alguna cosa més a la modificació pressupostària pel tema 
del mercat –la qual cosa ens va fer endarrerir el ple una setmana per tenir la feina enllestida-, i es va 
acordar fer-ho així. Sembla que inicialment es treballava amb alguns acords però avui, de manera 
sorprenent, ens trobem amb una proposta alternativa. El fet que hi hagi minoria en el ple, el govern 
és responsabilitat de la Presidenta i del seu grup i el fet que hi hagi majoria al ple per part de CiU-
Actuem, que vostès ja saben que no seria la majoria que tindria un ajuntament, perquè estan 
designats indirectament pels partits polítics de Sant Cugat, tots, excepte la Presidenta, la millor 
manera si volguéssim ser prou madurs políticament, la manera seria presentant propostes 
alternatives en el sentit de si es vol fer l’equipament A, dons nosaltres volem fer 
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l’equipament B, i com tenim la majoria en el ple, doncs aprovar l’equipament B. Però en aquest 
sentit, aprofitar la seva majoria en el Ple per incidir en les seves polítiques en favor de Valldoreix, no 
per incidir a favor de generar una situació d’embús, d’inactivitat a la nostra administració –potser 
vostès ho troben molt interessant, o potser és inexperiència- però el que si queda molt clar és que 
això l’únic que fa és afectar negativament al poble. En un ple determinat, quan vostès van presentar 
la moció per a la modificació de les bases pressupostàries, saben vostès que les bases d’execució 
que tenim a l’EMD, les tenim des d’anteriors legislatures i no varem fer res especialment diferent del 
que s’havia produït sempre. I per quin motiu els presidents han gaudit d’unes bases d’execució com 
tants d’alcaldes? Doncs perquè és la manera de no frenar l’administració, és la manera de tenir en 
compte d’agilitzar els pagaments als proveïdors, és la manera d’agilitzar al màxim l’administració. No 
és possible canviar les bases per a què l’administració vagi pitjor i sigui pitjor que en altres 
administracions que vostès han governat en la que el president tenia les mateixes prerrogatives. Per 
tant, i ja es varen explicar els motius en el seu moment, vostès van votar en contra per a que es 
dotés una quantitat important per a què l’EMD pogués complir amb una sentència judicial per una 
irregularitat que varen fer els seus governs en anteriors legislatures. Aquesta sentència vostès la van 
votar en contra i ho varen resoldre amb altres expedients, algunes d’elles, no totes, però en la 
mesura que valorem el fet d’avançar, és el concurs d’idees de la centralitat i de la plaça de l’estació, 
entre elles. Això és una pràctica que ha de provenir o de la poca experiència o d’una mala voluntat 
en contra del poble i a més de molt poca maduresa política i d’una gran irresponsabilitat. Com que 
és allò de posar-te entre l’espasa i la paret, i no podem acceptar la modificació d’unes bases, que 
aniria en contra del bon funcionament  a compte de comprar el mobiliari. Per tant això ens obliga 
que nosaltres farem el que hem fet en altres ocasions quan han volgut forçar l’aprovació de les 
bases, que és retirar el punt de l’ordre del dia. Seguirem amb les taules de càmping, no podrem tirar 
el mercadet endavant, i que cadascú assumeixi les seves responsabilitats. 
 
Aquest punt queda retirat de l’Ordre del dia. 
 

Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que miri que vostè senyora Turu, ha fet 
tot un seguit de consideracions sobre el posicionament de CiU-Actuem que crec que el que fa és 
provocar una enorme confusió per no dir engany a les persones que estan aquí. L’exercici de 
maduresa l’hauria de fer vostè, senyora Turu, i li explicaré perquè: vostè sap perquè varem votar en 
contra aquest punt el mes de juliol, no varem votar en contra dels punts que vostè ens presentava, 
sinó que nosaltres li havíem demanat en diferents juntes de portaveus des que vostè ens va fer fora 
del govern –com be deia el senyor Delgado-, que volíem transparència en l’execució del pressupost. 
I perquè la demanàvem? Perquè si vostès en demanàvem diners amb les diferents modificacions de 
crèdit per poder fer determinades coses i després amb les actuals bases i aprofitant que les partides 
estan vinculades, resulta que amb aquells diners que li donàvem per fer unes determinades 
actuacions, en feia unes altres, ens enganyava, i podia fer-ho, com nosaltres podem ara presentar 
l’esmena perquè la modificació de les bases d’un pressupost és una competència del ple. Aleshores, 
vostè va preferir que no tiressin endavant tots els punts de l’ordre del dia del ple del mes de juliol, 
va preferir no posar segons quins punts en l’ordre del dia del ple de setembre -encara que segons 
vostè li eren necessaris-, i continua preferint retirar de l’ordre del dia els punts que van vinculats a 
l’esmena que presentem, perquè prefereix seguir governant de forma opaca, enganyant-nos a 
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nosaltres, en contes de tirar endavant els temes que interessen a Valldoreix. Miri si és important la 
diferència. Vostè es pensa que tot el que vostè creu bo per Valldoreix és el que és bo. Perquè 
nosaltres quan opinem diferent, resulta que llavors nosaltres anem en contra del poble. Quan és la 
nostra postura la que defensem i a vostè no li plau, doncs ens diu que anem en contra de Valldoreix. 
Vostè sempre va a favor de Valldoreix i nosaltres no, sols quan nosaltres fem el que a vostè li plau. 
Per tant, perdoni, la discrepància en política és habitual, i vostè hauria d’assumir que no sempre 
estem d’acord amb vostè. I no estem d’acord amb vostè amb la forma que vostè exerceix el 
pressupost. És així de fàcil i així de simple. Si vostè accepta que no hi hagi vinculació entre les 
partides, saben què vol dir això? Vol dir que cada partida, com a concepte hi ha assignats uns 
diners, i si s’accepta que els diners que hi ha a cada partida siguin utilitzats per a aquella fi, escolti, 
això no és cap problema pel funcionament de l’administració i reverteix en el bon funcionament dels 
dos grups. Perquè encara que vostè digui que en aquestes reunions s’informa de tot i es parla de 
tot, el problema és que quan nosaltres discrepem en algun tema, doncs aquest tema no es tracta. I 
vostè ho sap que estava sobre la taula, i ho han explicat en el seu butlletí però no ha explicat el 
perquè. Vostè no explica que nosaltres volem que prioritzi en l’acció de govern la transparència en 
l’execució del pressupost i que nosaltres puguem saber en què es gasta els diners. No. Vostè 
prefereix governar i exercir un pressupost d’una forma que nosaltres no sapiguem com el gasta i si 
això significa retirar els punts de l’ordre del dia, doncs vostè ho prefereix. Doncs digui’m quines són 
les seves prioritats polítiques senyora Turu: la transparència o aturar els temes? No li doni la volta, 
no digui que som nosaltres, perquè és tan fàcil com això! Vostè aprova aquesta modificació, 
funcionem igualment com fins ara  i consensuem les coses en el detall, i aquí s’ha acabat el 
problema, perquè vostè sap que no tenim cap inconvenient en el mobiliari d’aquesta sala. Però vostè 
prefereix que no s’aprovi i quedar-se fent el pressupost com vostè vol. Vostè tria, però no digui que 
és culpa de CiU. Assumeixi vostè i el seu grup la seva responsabilitat. Que cadascú assumeixi la seva 
de responsabilitat. No vagi fent discursos de bones maneres i de maduresa política perquè vostè 
també té un problema important en aquest sentit. En tot cas digui que hi ha una discrepància 
important, i que això és un òrgan de govern; perquè l’EMD té dos òrgans de govern, la presidència i 
la junta de veïns i la Llei Municipal de Règim Local de Catalunya diu clarament quina és competència 
de cada òrgan. Nosaltres volem exercir la competència que ens pertoca amb totes les 
responsabilitats que exigeix la legislació. Igual que ella com a presidenta intenta exercir el que li toca 
com a presidenta, i això és el que ha de ser. Deixi’ns fer la nostra feina. I no digui que no farem 
mercadet i que no farem això o allò, perquè no és veritat; és vostè que prefereix retirar els punts de 
l’ordre del dia que acceptar una esmena com aquesta. 
 
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que el problema que tenen vostès és que no han entès el que 
és una Entitat Municipal Descentralitzada. Primer perquè diuen coses que no són certes, com 
“aprovar les bases és competència del ple” , i fixi’s el que diu la llei: “que l’oposició no pot portar 
unes bases per aprovar-les, això ho ha de fer l’alcalde.” Vostès diuen que l’EMD al utilitzar les 
partides pressupostàries vinculades és una administració opaca. Doncs preguntarem a l’Ajuntament 
de Sant Cugat si utilitza vinculació en el seu pressupost! I no sols l’Ajuntament de Sant Cugat sinó 
també el de Rubí, Cerdanyola, Montcada, Papiol, etc. I ho fan perquè és una pràctica d’eficiència de 
la activitat pressupostària i comptable de l’administració. No es pot deixar tot pel ple, que nosaltres 
fem un cada dos mesos i moltes d’aquelles coses que es resolen per la bossa de vinculació per 



 

 

 

 

10

agilitzar, aquestes haurien d’esperar els dos mesos del ple, en un ple absolutament tècnic i convertir-
lo en  una revisió comptable dels aspectes econòmics de l’EMD de Valldoreix. Per tant, no és la labor 
d’un grup polític, com no vulgui frenar l’activitat i situacions derivades de la irresponsabilitat i que 
afecten el poble. Proposi’n tot el que vulguin al ple, però presentin propostes! Perquè la seva línia 
d’actuació des de fa molt temps és no t’aprovo sinó ..... i ara fins i tot no serveixen les juntes de 
portaveus, cosa que permetia fer l’exercici que hem fet molt sovint que és la negociació. I altra cosa 
que els dic, i quan parlo de immaduresa, és que vostè en més d’una ocasió el que no han aprovat 
avui, ho han aprovat més tard. I això ve derivat d’una immaduresa. No podem sacrificar el 
funcionament de l’estructura de l’EMD a compte d’aprovar alguns dels temes, perquè això faria inútil 
la maquinària àgil de l’administració. Lamento moltíssim que la seva actitud sigui la del xantatge i 
sobretot sense avisar. Les regles del bon fer haurien de fer-nos pensar a tots una mica abans de 
seure aquí. Avui comentàvem que de principi pensàvem que tot tiraria endavant i no ha esta així. 
Tot i la confiança inicial vistes les reunions mantingudes abans, ha resultat que el que ha valgut és el 
mai se sap! I això farà que es paralitzi alguna actuació i nosaltres farem el que podrem. Fins i tot 
podria ensenyar un correu electrònic on la senyora Solé en el que encara insisteix en les converses 
que tenim amb la intenció d’arribar a acords o a refer algun tipus de pacte, insisteix en allò que jo 
pensava que ho havien deixat sota la carpeta o damunt la taula, i que ja els havíem dit que era 
compartir la presidència de l’EMD, dos anys la presidenta i dos anys el senyor Puig. Doncs senyora 
Solé no s’ha llegit la lletra petita de la llei perquè mai no es pot canviar la decisió del poble en una 
votació d’una EMD, en el nomenament d’un president i per quatre anys. No entenc com insisteix en 
aquests termes  després de tot el temps de legislatura. 
 
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i pregunta a la senyora Turu si podria treure aquest 
mail, perquè és increïble com pot arribar vostè a manipular les coses. En primer lloc dir-li que treure 
un mail o una referència a un mail que tracta d’un munt de coses, treure de context allò em sembla 
d’una actitud que no vull ni posar-li adjectiu. Però escolti, perquè no el porta aquest mail i així 
tothom veu el que vaig dir. Perquè parlo d’una negociació en la que jo no hi era, al inici d’una 
negociació de pacte, al principi del mandat, que no té res a veure amb el que avui estem parlant. 
Està enganyant a la gent senyora Turu! I això és molt lleig. Jo tots els qui vulguin veure aquest mail 
els ho penso ensenyar per a què vegin el que ha dit la presidenta i que ha quedat gravat en un acta 
de la junta de veïns. Perquè siguem nobles i seriós. Nosaltres en aquest moment hem dit que 
portàvem la modificació de les bases i nosaltres les podem aprovar, o denegar i podem presentar 
esmenes, i és el que hem fet perquè ens ho permet la llei. Que quedi clar que hem fet el que la llei 
ens deixa fer, i no digui vostè coses que no hem fet, perquè nosaltres no hem portat cap punt a 
aprovació d’aprovació de les bases, quan sap vostè que l’ordre de dia és competència de la 
presidenta. Vostè diu que no és labor d’un grup polític preocupar-se per l’eficiència i agilitat 
comptable d’una administració. Doncs miri, sap que fan els grups polítics de l’oposició de 
l’Ajuntament de Sant Cugat? Tots fan el que nosaltres fem quan no hi estem d’acord, amb la única 
diferència que nosaltres aquí tenim la majoria i ho aprovem, i ells no. Però exerceixen legítimament i 
en democràcia el mateix dret a la discrepància que fem nosaltres. No digui que això no es fa, la 
única diferència és que nosaltres tenim la majoria, situació –tal com ha dit el senyor Delgado- que és 
la de l’EMD de Valldoreix. No ens doni lliçons sobre l’EMD. Només vull dir que per part de CiU-
Actuem no insistirem, però vull que quedi molt clar és que vostè té la responsabilitat com a 
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Presidenta d’aquesta EMD que el govern i l’acció de govern tiri endavant amb el màxim consens i el 
màxim rigor, i l’únic que ha de fer és acceptar exercir un pressupost amb consens i transparència. És 
l’únic que li demanem. Vostè mateixa. 
 
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que vostès saben que se’ls ha ofert seure tots plegats per 
negociar el pressupost del 2010, i en qualsevol cas ja ensenyarem els correus electrònics i farem la 
comparativa de la rapidesa en entregar documentació l’EMD i l’Ajuntament de Sant Cugat a 
l’oposició. Si no recordo malament algun dels grups de l’oposició fa 7 mesos van demanar informació 
sobre els càrrecs de confiança de l’ajuntament i encara l’estan esperant. De totes maneres, nosaltres 
sempre contestem, fem les cartes de contesta i els atenem degudament. I es veurà clarament quin 
és l’estil d’uns i altres. Lamento que aquest ple hagi acabat així, quan pensava que seria un dia 
històric pensant que era l’estrena de la sala de plens. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió 
a les 21.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.   

 


