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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL DOTZE D’ABRIL DE DOS MIL DEU. 
 
A Valldoreix, el dia dotze d’abril de dos mil deu, 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: senyor JOAN GAYA I 
BELTRAN -Grup CPCV-, senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –Grup CPCV- SR. PABLO ALONSO 
GONZÁLEZ –Grup CPCV-, SR. JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP CiU-ACTUEM, SRA. SUSANA HERRADA I 
CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM, SRA. ANGELA Mª BLEDA I LORENZO –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, per ordre de la Presidència es passa a 
la deliberació i votació de l’assumpte de l’Ordre del dia que és objecte de la present sessió. 
 
1. PROPOSTA D’ACORD PER A L’ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, PER LA QUAL S’ATORGUEN SUBVENCIONS A LES CORPORACIONS LOCALS 
TITULARS D’ESCOLES DE MÚSICA I DE DANSA PER ALS CURSOS 2008-2009 I 2009-
2010.  
 
Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL, i exposa que la resolució EDU/726/2010, 
de 15 de març, per la qual s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars  d’escoles de 
música i dansa, inclou  una subvenció de 94.200 euros, pel curs  2009-2010, a l’Escola de Música de 
Valldoreix.  
 
Es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 
ACCEPTAR la subvenció de 94.200 euros concedida pel Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, amb destí a l’Escola de Música de Valldoreix. 
 
EXPOSICIÓ DEL PUNT.-  Pren la paraula la senyora TERESA VECIANA i ARMENGOL i manifesta 
que aquest curs passat la Generalitat de Catalunya va reconèixer el centre musical com a escola de 
música, i a conseqüència d’aquest reconeixement hem pogut optar a tenir la subvenció de la 
Generalitat per l’escola, és un màxim de 600 euros per alumne i ens han concedit la màxima 
subvenció i en funció del número de matrícules, ens han atorgat 94.000 euros. És una bona notícia, 
tots ens hem d’alegrar i això permetrà que l’escola tiri endavant. 
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels membres de la Corporació. 
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2. PROPOSTA 4 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 4/2010 DEL PRESSUPOST 
PRORROGAT 2008. 

 
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  romanent 
de tresoreria, 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: 
 
PRIMER.- APROVACIÓ de l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2010 del Pressupost 
prorrogat 2008 amb càrrec a baixes per transferència. 
 
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma: 
 
CAP.6  INVERSIONS REALS    

PARTIDA Descripció Partida 

Consignació 
inicial i 

modificació Proposta 
Consignació 
definitiva 

     
07-511-601.00 Rehabilitació Riera Can Nonell 0,00 281.356,98 281.356,98 
     
     

 
TOTAL SUPLEMENT DE 
CRÈDITS 0,00 281.356,98 281.356,98 

 
Aquestes despeses es financien amb els següents ingressos: 
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NUM 4/10 PRESSUPOST PRORROGAT EMD DE VALLDOREIX 2008 

MAJOR INGRESSOS    
     
CAPITOL 7 SUBVENCIONS DE CAPITAL   
CONCEPTE  MAJOR INGRES 
     

755.04 Subvencio Feder Riera Can Nonell 143.097,49  
     
 
 
CAPITOL 9 PASIUS FINANCERS  MAJOR INGRES 
     

911.00 Caixa Crèdit DIBA  138.259,49  
     
 TOTAL FINANÇAMENT 281.356,98  

 
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.  
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que es tracta 
de la modificació pressupostària número 4, que consta d’un sol punt que és la creació de la partida 
de rehabilitació de la riera de Can Nonell, amb un import de 281.000 euros amb una subvenció del 
FEDER de 143.000 euros, i la resta es financia amb un crèdit de caixa de Diputació de Barcelona, és 
un crèdit sense interès, que es pot demanar cada any. És el tram que va des del pont de passeig del 
Nard del carrer Canari que és propietat de l’EMD i que pretén que sigui un model del conjunt de les 
rieres de Valldoreix, que estigui ben endreçada, ben ajardinada, i sigui l’inici de la gran zona central 
que ha de creuar tot Valldoreix. Les obres han d’estar finalitzades el mes de desembre i si ho 
aprovem avui anem amb el temps just per fer la licitació, la concessió i tenir-la acabada a finals 
d’any. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ, i 
manifesta que el seu grup, i continuant amb el seu compromís, vol presentar una esmena al 
pressupost, però van rebre un informe tècnic de la Secretària que informava desfavorablement 
aquesta esmena. No obstant, tenim diferents informes que indiquen el contrari al de la Secretària de 
la corporació, però preferim seguir les indicacions de la Secretària-interventora de l’EMD i no 
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presentarem l’esmena. El nostre grup CiU-Actuem demanem que es deixi sobre la taula aquest punt 
perquè és a temps que vostè ens faci avui una proposta que justament el ple ordinari de data 25 de 
març, fa 15 dies, vostè va retirar del punt. No entenem perquè vostè retira el mateix punt que avui 
passa en ple extraordinari. Vostè va retirar els mateixos punts, el punt 7 i el punt 9 del ple de 25 de 
març, exactament els mateixos punts. El motiu és obvi, vostè no es va atrevir a posar els punts 
sobre la taula perquè el nostre grup li demanava que tornés les competències del ple que vostè te 
delegades, en un afany “d’enginyeria democràtica”, però vostè ens vol col·locar un gol, però vostè, 
senyora presidenta, no és Messi i per tant no cola. El nostre grup li ha donat moltes vegades la 
confiança, confiança que moltes vegades vostè ha traït, només tenim que veure la liquidació del 
pressupost tancat el 2009, per adonar-se com utilitza vostè els recursos de l’EMD. Vostè a utilitzat 
els recursos per contractar personal que no fa cap falta, creant malestar en la pròpia institució. Ens 
ha demanat modificacions de partides pressupostàries que no eren necessàries per utilitzar-les en 
d’altres partides. Podria seguir, però tot això ja ho sap vostè. Li demanem, per tant, que deixi sobre 
la taula aquest punt, fins que tinguem un informe tècnic que justifiqui que es pot executar el 
projecte dins del termini establert, ja que no sols el va retirar el dia 25 de març sinó que el va retirar 
–aquest mateix punt- en tres ocasions anteriors, perquè nosaltres li demanàvem que donés vostè al 
ple el que és del ple. 
 
Contesta el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que sorprenentment volen un informe que 
demostri que  aquesta obra es pot desenvolupar dins d’aquest any i si l’anem retardant cada vegada 
més, aquesta obra no es podrà realitzar. D’altra banda estem parlant de l’acceptació d’una subvenció 
de 143.000 euros i que són Fons Europeus. Ens ha costat molt entrar com a EMD en els Fons 
Europeus i si aquests diners es perden, Valldoreix els perd i els perd també tot Catalunya que els 
hem estat pagant entre tots i entre d’altres països perquè són fons que venen d’Europa, i els 
perdem! Simplement penso que és una cosa que ha de fer reflexionar, hem de veure que els temes 
són els que són i són ells mateixos sense complementacions artificioses al voltant. El tema és el que 
és, és un projecte que està plantejat fa bastants anys, que s’ha aconseguit una subvenció molt 
important i que amb aquests fons europeus, podem començar a fer una cosa que com a equip de 
govern ens fa molta il·lusió, i és començar a arranjar de debò les rieres de Valldoreix, que Valldoreix 
tingui un urbanisme realment verd, i tou des del punt de vista de la natura, i que s’assembli a 
aquelles rieres que veiem quan viatgem per l’estranger, especialment pel nord de França i Alemanya, 
en que les rieres centrals dels pobles d’aquests tipus són vertebradores del territori  i que són unes 
zones verdes de gaudi col·lectiu important. Fins ara hem viscut d’esquena a les rieres i hem de girar 
el poble per a que aquestes rieres siguin importants. Voler vestir una modificació del pressupost que 
només te una partida concreta i que és aquesta obra que a més te una subvenció, de 143.000 
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euros, em sembla que és fugir d’estudi i buscar justificacions que no entenem. Si no ho aprovem 
avui, què volen? Aprovar-ho en un altre ple extraordinari la setmana següent? En l’últim ple, la 
Secretària de la Corporació va fer un càlcul aproximat dels terminis per desenvolupar aquest tema i 
anar més enllà és fugir d’estudi. Els demanem que s’ho repensin i que votin favorablement aquest 
punt sense més exigències. 
 
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que els punts van ser retirats perquè no tenien tota la 
documentació completa, i vaig voler disposar de tots els informes justificatius de la urgència de cada 
un dels conceptes considerant que era un ple extraordinari. Per això es va retirar i sabíem que 
faltava poc per a que sortís el decret d’atorgament de subvenció per l’escola de música i varem 
preferir concentrar tot el que fa referència a les modificacions pressupostàries en un sol ple. 
Aquestes van ser les raons per les quals es van retirar les modificacions en el ple anterior. També 
mancava l’informe de l’ACA que va arribar el mes de març que era quan fèiem el ple ordinari. Per 
tant els punts són urgents i no es poden dilatar més. Si és important cal votar-lo a favor. No 
entendria el no en una actuació que només és dotar la partida per incloure-hi la subvenció i que no 
és res de nou, ja que l’actuació es va aprovar per ple. 
 
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que és al·lucinant que vostè –senyora 
Turu- faci aquests discursos quan ha retirat els punts de l’ordre del dia just abans de Setmana Santa 
i no perquè li preocupés el termini del FEDER, perquè la senyora Secretària –que està en aquesta 
sala-, en aquell ple, va dir clarament que si retirava el punt de l’ordre del dia aquest punt no 
arribavem a temps, i vostè en aquella ocasió per no haver d’acceptar l’aprovació d’una esmena que li 
demana transparència en l’execució del pressupost perquè elimina la vinculació entre partides, va 
preferir retirar de l’ordre del dia, la proposta de modificació que comportava aquesta quantitat que 
és necessària pel FEDER, va preferir retirar-la, que no preocuparse per si arribavem a temps o no, 
malgrat la senyora Secretària va deixar constància  -i això està gravat en l’acta de la sessió plenària- 
que si es retirava es feia una imprudència. I vostè ho va fer, perquè vol ara enganyar a la gent? La 
confusió la genera vostè! Sabem que en aquest moment ja no s’arriba a temps i per tant el que no 
farem és destinar uns diners a una actuació si no ens garanteixen tècnicament –i per això demanem 
un informe escrit- que aquesta execució es pot fer. Vostè te molta facilitat per convocar plens 
extraordinaris en tres dies d’antel·lació, aquest ple s’ha convocat, dimecres ens van convocar a una 
junta de portaveus urgent per dijous, i de dijous, al ple d’avui. Si tanta pressa te i tant interès te, ja 
li dic que si vostè te un informe tècnic en el qual ens garanteix que nosaltres podem executar aquest 
FEDER, doncs potser ens ho creuerem, perquè sabem que no és possible, i la mateixa Secretària-
itnerventora ho va dir aqui l’altre dia, i malgrat  tot vostè ho va retirar. Nosaltres volem que es 
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quedi sobre la taula fins que vostè no ens digui quina és la garantia que tenim per saber que aquests 
diners es destinaran adequadament. Perquè si no fan falta per altres moltes coses com el 
soterrament de les línies alta tensió, i altres coses que ja sap vostè. Per tant, la confusió la genera 
vostè i no enganyi a la gent que ja som grans. 
 
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que aqui no hi ha més confusió, aqui hi ha la voluntat de 
tirar endavant una cosa tant senzilla com incorporar en el pressupost una subvenció que a més ens 
fa molt contents haver-la aconseguit. I la diferència en dies laborables entre l’últim ple i aquest són 
molt poques perquè hi ha hagut la Setmana Santa per entre mig i, no hi ha ningú que digui que no 
es pot contractar aquesta obra. Per tant, no amaguin vostès la seva voluntat de bloqueig amb 
excuses de mal pagador i aprovin una subvenció, perquè el no aprovar subvencions, no és la feina 
que ha de fer l’oposició. No forma part de la feina que ha de fer un equip a l’oposició. És tant fàcil 
com aprovar-ho i posar-nos tots a treballar, i fer una obra que nosaltres ens hem manifestat en 
diferents ocasions a favor de tirar-la endavant.  
 
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que el punt s’ha de tractar en si mateix, 
no podem vestir-lo i posar carcasses a sobre, que tapin la intenció del punt. Es tracta de realitzar un 
projecte que tot el consistori va votar afirmativament per tirar-lo endavant. Es va votar per 
unanimitat el projecte, la sol·licitud de la subvenció, i ara que tenim la subvenció i també l’informe 
de l’ACA que ens permet iniciar l’execució del projecte que van veure i que van estar d’acord i que 
diverses vegades han manifestat que els agradava. En aquesta circumstància vostès hi posen altres 
elements, com la convocatòria d’un ple extraordinari que és urgent perquè el punt evidentment és 
urgent, i es fa la reunió per parlar-ne abastament, i se suposa que realment s’arriba a votar 
afirmativament. També és enredar dir que aquests diners es podrien utilitzar per una altra actuació, 
perquè aquesta subvenció no ens ho permet, així que aquests fons no es poden utilitzar per a les 
torres d’alta tensió, i en tot cas informar-vos que la subvenció és de 143.000 euros i nosaltres l’hem 
de duplicar per realitzar el projecte. Les subvencions del FEDER són de cofinançament, no del 
finançament absolut del 100%. Si dediquéssim aquesta quantitat a les torres d’alta tensió, que 
d’altra banda s’està mirant per una altra via i no és estrictament necessari comptar amb aquesta 
quantitat per tirar endavant aquella actuació. Perdria Valldoreix, perdria Catalunya perquè ve de fora 
de l’estat espanyol i ens sembla greu. Algú cita els anys que jo porto fent política i mai he vist i se, 
que ningú i des de l’oposició hagi votat en contra d’una subvenció, perquè una subvenció és el millor 
que pot rebre un ajuntament, diners de fora  per fer coses, siguin les que siguin, però aquest govern 
ha de poder desenvolupar per poder fer les coses i sobretot quan aquestes, són coses en les que 
vostès han manifestat acord sempre d’una manera absoluta i contundent. No sabem perquè 
s’entesten  a posar elements que no tenen res a veure amb el punt que s’està aprovant. Vostès 
mateixos, la seva consciència els ha de dir si realment volen complir allò que tantes vegades 
s’omplen la boca, que és treballar per Valldoreix, primant altres interessos que certament nosaltres 
no entenem.  
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Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que vol recalcar dues coses que ja ha 
manifestat abans però que cal remarcar. Qui diu que volem votar en contra? Qui ho ha dit del nostre 
grup? Si nosaltres el que hem demanat és que es quedi sobre la taula, perquè en aquest moment no 
tenim la garantia que tinguem capacitat d’executar en els terminis que és necessari aquesta obra. 
Això número 1 i la segona cosa és que si tant li preocupava Valldoreix, perquè es va retirar de l’ordre 
del dia aquesta subvenció en l’anterior ple? Perquè senyor Gaya? Va ser just abans de vacances, hi 
havia una esmena –és clar-, llavors que importava més? Valldoreix, o que vostès com a govern 
acceptant aquesta esmena haguessin d’executar el pressupost sense vinculació a les partides? Què 
passa que les prioritats canvien en funció de quin és el grup que demana que retiri –que en el nostra 
cas no demanem que es retiri sinó que quedi damunt la taula-, i si vostès ens passen un informe 
tècnic dient que arribem a temps –cosa que la mateixa Secretària-interventora va qüestionar en el 
ple anterior i que vostès van retirar, si van ser vostès-, aleshores no hi haurà cap problema, els ho 
asseguro. 
 
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que aquesta actuació no es deixarà de fer per cinc o sis dies, i 
si vostè compta els dies laborables que hi ha hagut entre l’últim ple i aquest, no són pocs més que 
aquests. S’està parlant d’urgència perquè ens hagués agradat fer-ho el mes de gener, però fins el 
mes de març no varem tenir l’informe medi-ambiental. Per tant no hi ha cap actuació que per cinc 
dies es deixi de fer. Per tant siguin sincers, en qualsevol cas, i votin. Si vostès estan interessats en 
això, votin, i jo que soc la responsable del govern, els asseguro que correrem per a que aquesta 
contractació es pugui fer quan abans millor i pugui ser justificada dins de terminis corresponents. 
Cinc dies no fan caure una subvenció d’aquesta rellevança. 
 
Pren la paraula el senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ, i manifesta que l’informe que va fer la 
Secretària en l’últim ple, deia exactament que teníem una qüestió efectivament d’urgència, sense 
precisar els dies. L’informe és exactament el mateix que es podria fer servir avui, i els terminis els hi 
puc dir jo: abans de finals de mes, si avui aconseguim aprovar això, s’ha de demanar el crèdit a la 
Diputació, com vostè sap molt bé aquest crèdit ha d’estar aprovat pel plenari de Sant Cugat, s’ha de 
concursar l’obra, s’ha d’adjudicar, s’ha de posar a exposició pública, i això ens situa en un horitzó de 
aproximadament el mes de juny, tenint en compte que al mig tenim l’agost. Per tant si l’aprovem 
avui, efectivament l’obra és executable ja que ha d’estar executada i pagada abans de 31 de 
desembre de 2010. Respecte al perquè es va retirar aquest punt, penso que la senyora presidenta ja 
ho ha explicat, però no tinc cap inconvenient en explicar-li amb més claredat. Vostès porten 
pràcticament un any amb la famosa esmena, intentant bloquejar l’acció de govern, so capa de 
recuperar –senyor Delgado-, és retornar la seva competència al plenari. Efectivament perquè la 
competència del plenari, vostè sap, i ja li vaig explicar una vegada, que les propostes 
pressupostàries les fa la presidenta i vostès tenen tot el dret a presentar les esmenes, quan es 
presenta una modificació pressupostària. Els hem explicat el que representa l’acceptació d’aquesta 
esmena, que és un bloqueig al govern, i no sols el bloqueig al govern sinó que un bloqueig a 
l’administració. Quan vostès diuen –i vostè senyora Solé no s’enganyi-, a la gent s’ha de dir tot 
perquè pel camí s’ha intentat negociar i s’ha parlat en dues juntes de portaveus, i se’ls ha ofert 
pactar el pressupost del 2010. I se’ls ha demanat el que li acabo de dir, que no es pot acceptar una 
desvinculació total de partides. Perquè nosaltres potser estem disposats a acceptar una vinculació 
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diferent de la que tenim ara, que és possible que sigui gran. Això els hem admès, i per això, per 
aquestes qüestions, els varem retirar i vostès saben que els punts no anaven exactament igual que 
es plantegen ara. Hem separat el FEDER per a què vostès puguin votar a favor i demanar que 
deixem el punt damunt la taula em sembla surrealista, com vostè diu. Fer aquesta demanda, quan 
per una banda està demostrat que efectivament hi ha els informes que diuen que es pot executar i 
que hi ha aquesta urgència, aquesta premura d’aprovació i justament perquè hi ha aquest procés 
d’intent d’acord amb vostès, s’ha separat aquest punt que anava amb altres modificacions 
pressupostàries, i m’avançaré a la intervenció del senyor Gaya, però que sota el meu criteri són 
exactament iguals d’urgents, perquè són totes modificacions d’aprovacions de subvencions d’altres 
partides que totes elles endarrerides per la famosa esmena. Si senyor, tenen tota la raó, la seva 
acció ha bloquejat l’acció de govern pràcticament durant sis mesos, en la seva consciència està 
després del que acabo de dir, de voluntat i proposta de diàleg, el que això es pugui tirar endavant o 
no. Concretament pel punt FEDER, és absolutament executable –si m’equivoco que em corregeixi la 
senyora Secretària- i els motius han estat aquests. Justament tenen aquests punts separats per a 
que puguin votar a favor. 29.30 
 
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i manifesta que li demanaria que ho apliqués al seu 
grup també. No es preocupi que no m’estendré. Només volia dir-li al senyor Pau Alonso, que no 
reiteraré el que ja he dit però cal que sàpiguen que els qui bloquegen l’acció de govern són vostès 
mateixos, perquè si haguessin acceptat la desvinculació de les partides, vostès estarien exercint el 
govern i no estarien bloquejats tal com vostès defineixen l’exercici que fa legítimament una junta de 
veïns i en aquest cas el nostre grup perquè te majoria, de demanar transparència en l’execució del 
pressupost. I si hem arribat a demanar una esmena fa molts mesos, va ser perquè varem veure que 
vostès feien moltes coses aprofitant la vinculació de partides, sense dir-nos absolutament res, fins i 
tot enganyant-nos. I ara no és el moment de recordar la llista d’actuacions que vostès han fet sense 
dir-nos res, aprofitant la vinculació, i que va portar a què nosaltres demanéssim l’esmena. Vostès 
són qui bloquegen l’acció de govern perquè l’únic que han de fer és acceptar l’esmena. Què és més 
important? Fer les coses que necessita Valldoreix o acceptar que el nostre grup els demana que 
siguin transparents en l’execució del pressupost i per tant que no hi hagi vinculació en les partides. 
Escolti, jo no insistiré més, està clar que no ens posarem d’acord, però no digui que nosaltres 
bloquegem l’acció de govern. Dir que són vostès, per no voler acceptar una esmena, i que 
prefereixen deixar les coses damunt la taula. 
 
Contesta la PRESIDENTA i manifesta que lamenta moltíssim que votin en contra d’un import ..... 
 
Interromp la senyora ÀNGELS SOLÉ I I GILI i pregunta a la Secretària que s’ha de procedir a la 
votació de la proposta.  
 
Pren la paraula la SECRETÀRIA de la Corporació, i manifesta que si no ha entès malament, el grup 
de CiU-Actuem el que demana és que es deixi l’expedient sobre la taula. Aleshores, l’article 92 del 
ROF diu: “qualsevol regidor podrà demanar durant el debat la retirada d’algun l’expedient inclòs en 
l’ordre del dia, a efecte que s’incorpori en el mateix algun document o informe, o també que 
l’expedient quedi sobre la taula”. Entenc que és aquesta segona cosa que ells demanen, segueix 



 

 

 

 

9

llegint “que l’expedient quedi sobre la taula, ajornant-se la seva discussió per la següent sessió. En 
ambdós casos, la petició serà votada després del debat i abans de procedir la votació sobre el fons 
de l’assumpte. Si la majoria simple votes a favor de la petició, no hi haurà lloc a votar la proposta 
d’acord.” Per tant el que ara s’ha de procedir a la votació de deixar sobre la taula i si aquesta petició 
prospera per la majoria simple que és la meitat més un, que aquí coincideix la simple amb l’absoluta, 
amb cinc vots, i doncs ja no es votarà la proposta d’acord.  
 
VOTACIÓ PER DEIXAR EL PUNT DAMUNT LA TAULA.- S’aprova deixar el punt sobre la taula 
per 5 vots a favor i 4 en contra. 
 
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que vol insistir que voten en contra d’una proposta, que 
si resulta que diuen que no hi haurà temps per poder contractar, perquè han fet tard, està clar que 
és la seva voluntat de carregar-se aquesta proposta. De totes maneres, jo ja els convoco pel proper 
ple extraordinari pel divendres que ve i així tornarem a posar el punt sobre la taula. 
 

 

3. PROPOSTA 2 MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 5/2010 DEL PRESSUPOST 
PRORROGAT 2008. 

 
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  romanent 
de tresoreria, 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: 
 
PRIMER.- APROVACIÓ de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2010 del Pressupost 
prorrogat 2008 amb càrrec a baixes per transferència. 
 
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma: 
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CAP. 2  COMPRA BÉNS CORRENTS I 
SERVEIS 

Consignació 
inicial i 

modificació Proposta 
Consignació 
definitiva 

11-422-220.00 Material dansa 0,00 6.053,00 6.053,00 
19-533-227.29 Neteja Forestal 4.600,00 25.200,00 29.800,00 

16-463-227.10 
Contracte Participació 
Ciutadana 5.000,00 12.000,00 17.000,00 

 TOTAL CAP 2 9.600,00 43.253,00 52.853,00 
     
CAP. 4  SUBVENCIONS CORRENTS    

PARTIDA Descripció partida 

Consignació 
inicial i 

modificació Proposta 
Consignació 
definitiva 

12-451-480.00 Subvenció Casal d'Avis 0,00 5.600,00 5.600,00 
13-513-470.01 Concessió transport públic 458.000,00 166.765,95 624.765,95 

06-334-480.00 
Subvenció 25é aniversari 
Casal Avis 0,00 2.000,00 2.000,00 

17-622-480.08 
Subvenció associació 
comerciants 09-10 0,00 6.000,00 6.000,00 

05-452-480.00 
Trofeu vila Valldoreix Club de 
Tennis 0,00 4.000,00 4.000,00 

05-452-480.05 
Subvencio i convenis Entitats 
Esportives 8.344,00 6.656,00 15.000,00 

11-451-480.00 Subvencio Escola de Musica 0,00 94.200,00 94.200,00 
 TOTAL CAP 4 466.344,00 285.221,95 751.565,95 
     
CAP.6  INVERSIONS REALS    

PARTIDA Descripció partida 

Consignació 
inicial i 

modificació Proposta 
Consignació 
definitiva 

04-422-620.14 
Adequacio CEIP F. Clua ( 
RAM) 0,00 33.913,00 33.913,00 

03-422-601.00 Cuina nova Escola Bressol 0,00 35.585,45 35.585,45 
04-422-601.09 Millores pedagògiques F.Clua 0,00 33.000,00 33.000,00 
03-422-601 Mobiliari nova escola bressol 0,00 35.000,00 35.000,00 
08-511-601 Urbanització c/Mariscota 0,00 200.337,79 200.337,79 
25-121-625 Mobiliari arxiu EMD 0,00 32.715,00 32.715,00 
25-121-625 Mobiliari Sala Plens 0,00 5.336,00 5.336,00 
 TOTAL CAP 6 0,00 375.887,24 375.887,24 
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CAP.7  TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL    

01-111-762 
Extres obres Rbla 
Moss.J.Verdaguer 0,00 69.498,70 69.498,70 

 TOTAL CAP 7 0,00 69.498,70 69.498,70 
     
CAP 9 PASSIUS FINANCERS    

10-011-913.00 
Amortització préstec 
Inversions 2010 0,00 34.725,47 34.725,47 

 TOTAL CAP  9 0,00 34.725,47 34.725,47 

 
TOTAL SUPLEMENT DE 
CRÈDITS 475.944,00 808.586,36 1.284.530,36 

 
Aquestes despeses es financien amb els següents ingressos: 
 
PROPOSTA 2/2010 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS,  CRÈDITS EXTRAORDINARIS  
NUM 5/10 PRESSUPOST PRORROGAT EMD DE VALLDOREIX 2008 
     

MAJOR INGRESSOS    

     
CAPITOL 3 TRANSFERÈNCIES CORRENTS   
CONCEPTE   MAJOR INGRES 
360.00 CCEE Urb c/Mariscota 160.270,23  

361.00 
Quotes urbanist. PEMU 
BOBINES 42.637,94  

 TOTAL CAPITOL 3 202.908,17  

     
CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS   
CONCEPTE   MAJOR INGRES 
454.00 Subvenció DIBA material dansa 3.000,00  
454.06 Subvencio Escola de Musica 94.200,00  

454.07 
Subvencio Participacio 
Ciutadana 6.120,00  

 TOTAL CAPITOL 4 103.320,00  

     
CAPITOL 7 SUBVENCIONS DE CAPITAL   
CONCEPTE   MAJOR INGRES 
750.00 Subvenció amortització préstec 34.725,47  
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755.00 
Subvenció Generalitat obres 
RAM F.Clua 23.000,00  

 TOTAL CAPITOL 7 57.725,47  
 
     
CAPITOL 9 PASIUS FINANCERS MAJOR INGRES 
911.00 Caixa Crèdit  DIBA 11.740,51  
913.00 Crèdit Caixa Catalunya 215.617,26  
 TOTAL CAPITOL 9 227.357,77  
     

BAIXES PARTIDES DE DESPESES    

     
PARTIDA BAIXA PARTIDA IMPORT BAIXA 
01-111-100.00 Retribució Junta de Veïns 60.000,00  

20-313-480.00 
Subvencions i convenis Entitats 
Socials 3.000,00  

02-463-480.02 Subvencions i convenis altres 3.000,00  

26-442-203.00 
Rènting maquinaria i vehicles 
brigada  22.893,75  

25-121-202.01 Arrendament antiga seu EMD 7.606,20  
25-121-202.02 Lloguer mòduls mobils 16.885,00  
23-451-226.07 Festa Major  20.000,00  
18-463-226.90 Espais mitjans de comunicació  16.690,00  
19-512-450.00 Transferència Justicia 25.200,00  
08-511-460.00 Conveni DIBA estudi vialitat 42.000,00  
 TOTAL BAIXES 217.274,95  
 TOTAL FINANÇAMENT 808.586,36  
 
 

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.  
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que es 
tracta de la proposta per endegar una sèrie d’accions de govern que estan totes previstes, que la 
major part d’elles són urgents, o que s’han de pagar. La primera és una modificació d’una subvenció 
de material pels tallers de dansa, per valor de 6.000 euros, la neteja forestal, degut al tema de la 
ventada anterior i s’ha sumat la nevada actual, per valor de 25.200 euros, un contracte de 
participació ciutadana que possibilitarà el desenvolupament del Consell de la Vila, i els 
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processos participatius que volem endegar pel tema de la centralitat, la subvenció del Casal d’Avis, 
per valor de 5.600 euros, el pagament de la concessió del transport en un increment de 166.000 
euros, la subvenció extraordinària del Casal d’Avis per valor de 2.000 euros per la celebració del 25è 
aniversari, a proposta de CiU-Actuem es va aprovar en el ple anterior, el Trofeu del Club de Tennis 
de Valldoreix, per valor de 4.000 euros, la subvenció a les entitats esportives per valors rodons de 
6.500 euros, i la despesa de la subvenció de l’Escola de musica per valor de 94.200 euros. D’altra 
banda, en el capítol 6 d’inversions reals, està l’adequació del CEIP Jaume Ferran i Clua –Obres RAM-, 
per la millora de l’edifici, concretament de les finestres, amb una inversió de 34.000 euros, 35.500 
euros per la cuina de la nova escola bressol que s’està edificant, les millores pedagògiques del CEIP 
Jaume Ferran i Clua, que van orientades com saben vostès ja que és un dels col·legis pioners en el 
tema de la informàtica,i volen anar completant aquest seguit en un import de 33.000 euros en les 
pissarres electròniques, mobiliari de l’escola bressol perquè la nova és més gran, per valor de 35.000 
euros, la urbanització d’un carrer que es fa a sol·licitud d’uns veïns del carrer Mariscota, per valor de 
200.000 euros, mobiliari de l’arxiu de l’EMD amb prestatgeries mecanitzades, i el mobiliari de la sala 
de plens. En el capítol 7 de transferències, devem a l’Ajuntament de Sant Cugat la quantitat de 
69.000 euros –que ja se’ls ha cobrat perquè es fa la transferència mensual en la que s’ha 
compensat- i que correspon a l’escreix de les obres de la Rbla. M. J. Verdaguer, que d’acord amb el 
conveni del FEIL, els increments el pagava l’EMD, tot i que l’obra la contractava Sant Cugat. Així 
mateix hi ha una amortització de crèdits per valor de 74.000 euros que s’ha de pagar. Tot això es 
financia amb els majors ingressos per una banda i per disminució de partides per una altra banda. Es 
poden fer aquestes disminucions de partides perquè recordin que estem treballant amb el pressupost 
prorrogat del 2008 i l’assemblança amb el que hauria de ser el pressupost de 2010, que estem 
intentant negociar hores d’ara, tot això hi ha un ingrés de 160.000 euros, estimats de CCEE que han 
de pagar els veïns, un romanent de les quotes urbanístiques del PEMU de les Bobines per valor de 
42.000 euros, hi ha la subvenció de la Diputació de Barcelona pel material de dansa per valor de 
3.000 euros, la subvenció per l’Escola de Música de 94.200 euros, i una subvenció de participació 
ciutadana que correspon a la despesa de participació ciutadana. La subvenció de l’amortització de 
préstec de 34.000 euros, la subvenció de la Generalitat de les obres RAM de 23.000 euros pel CEIP 
Jaume Ferran i Clua, i després dos crèdits, un de 11.000 euros, i l’altre de la Caixa de Catalunya, 
amb interessos subvencionats per la Diputació per valor de 215.000 euros. Tot això són els ingressos 
majors, i servirien per finançar totes aquestes despeses. Les baixes de partides corresponen a 
diferents partides que hem baixat, com les retribucions de la Junta de Veïns, les subvencions i 
convenis socials, un renting d’una màquina que es pot disposar, l’arrendament de l’edifici antic de 
l’EMD, el lloguer dels mòduls, els espais de comunicació, la transferència per la neteja de boscos per 
valor de 25.000 euros, i un conveni amb la Diputació de Barcelona per un conveni de vialitat que ja 
està pagat, per valor de 42.000 euros. Estem parlant en total d’una baixa de 217.000 euros. Amb tot 
arribem al finançament de 808.000 euros que necessitem per aquesta modificació pressupostària. 
Ens hem allargat en l’explicació, enumerant partida per partida, per a que vegin que tot és important 
i urgent, ja que hi ha veïns que estan esperant alguna d’aquestes actuacions. A diferència del ple 
anterior, aquesta modificació no és una transcripció literal, ja que hi havia dues modificacions, ja que 
s’han afegit, que és l’escola de música i la participació ciutadana. Moltes gràcies. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ, i 
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manifesta que al igual que en el punt segon, el meu grup sol·licita deixar sobre la taula, perquè no 
entenem perquè el van retirar del ple ordinari, i ara és tot molt urgent. Varem parlar a la Junta de 
Portaveus i varem decidir aprovar-ho, però deu minuts abans del ple, la senyora Presidenta va 
decidir retirar el punt, i ara és urgent. Tot és molt urgent. Miri senyor Gaya, els punts que avui 
presenta no són urgents i es poden aprovar en el Ple ordinari. No hi ha cap mena de punt que es 
justifiqui la seva urgència, encara que vostè ha recalcat molt bé que hi ha la subvenció de l’escola de 
música, i que es pot fer en el ple ordinari. Nosaltres el que demanem és que –senyora Presidenta-, 
no enganyi més a la gent, digui la veritat, i el fet que diu que nosaltres amb l’esmena bloquegem 
l’acció de govern, no és cert, el que fem és treballar una mica més, però ens varem presentar en 
representació del poble i toca fer feina. A qui no li agradi que no es presenti les properes eleccions. 
L’únic que demanem és transparència en el pressupost i que li podem demostrar en el pressupost 
tancat del 2009, que vostè ha fet ús de determinades partides gràcies a les competències delegades 
pel ple, sense demanar ni tan sols avís, i que èticament no és correcte. Vostè ha demanat 
modificacions de partides que ens ha demanat que aprovéssim i després ho ha utilitzat per a altres 
finalitats i això, és vergonyós. 
 
Contesta la senyora PRESIDENTA i manifesta al senyor Delgado que no hi ha res com voler bloquejar 
una acció per trobar tota mena d’arguments davant d’un públic que no te un coneixement global del 
tema pressupostari. Tots els ajuntaments fan ús de la vinculació de partides i això ho diu la llei i està 
pensat de cara a la necessitat de les administracions públiques a tenir un cert marge de maniobra 
per gestionar el pressupost. Les partides que es posen avui damunt la taula, no són per manca de 
transparència. Són partides finalistes, comprem el mobiliari de l’Escola Bressol, contractem el 
mobiliari de la cuina, enviem la transferència al CEIP Jaume Ferran Clua, contractem les finestres del 
CEIP Jaume Ferran i Clua, paguem al concessionari del transport escolar la liquidació anual de 2009 , 
que havien de cobrar a principis d’any i estem al mes d’abril, en definitiva, vostès el que volen és 
bloquejar, endarrerint les coses, des que vostès van veure que perdien el govern, no han parat 
d’intentar bloquejar a compte de les 8.000 víctimes que hi pot haver al darrera. La gestió és del 
govern no de l’oposició, eliminar la partida de comunicació, eliminar personal, etc. tot per anar be, 
carregar en contra de la capacitat del govern per governar. Volen tenir el govern de mans lligades i 
això no pot ser, si el govern no funciona, evidentment tindrà mals resultats, i això a vostès els fa 
molta il·lusió, però és derivat d’una irresponsabilitat de vostès, aquesta no és la labor d’una oposició, 
la labor no és bloquejar el govern, la labor d’una oposició és fer propostes noves i aprofitar la 
majoria per guanyar-les, no per bloquejar. Estant negant, i ho estant fent des del primer dia, el 
govern legítim d’aquesta administració pública que és l’EMD, posant tots els pals a les rodes i 
afectant a les empreses, a les entitats, a les escoles, als usuaris, als veïns, a tothom.... allò important 
és l’interès polític. A veure si podem menjar-nos el contrincant i que aquest el deixem reduït a 
cendres, i a partir d’aquí ja farem. Doncs ho faran i governaran vostès, si guanyen les properes 
eleccions. En aquest moment el govern de l’EMD ja saben qui el representa. Ja començo a veure 
difícil que puguem treballar conjuntament el pressupost, cosa que els hem ofert en les dues últimes 
juntes de portaveus. Això sí que els ho hem ofert. No parlem de canvi de bases pressupostàries ara, 
quan s’està fent una modificació de crèdits puntual sobre pagaments que s’han de fer urgents, sinó 
que parlem de bases pressupostàries quan confeccionem el pressupost de 2010, treballant-lo 
conjuntament, i si ens posem d’acord ja tindrem el pressupost del 2010 endavant. Ara bé, no 



 

 

 

 

15

endarrerim aquelles coses que l’únic que generaran serà el fracàs del govern, perquè no arribarem 
als terminis, perquè no podrem fer les obres al CEIP Jaume Ferran Clua durant l’estiu, no podrem 
obrir l’Escola Bressol en la data que hem dit, i vostès llavors utilitzaran tots els seus mitjans per anar 
dient mirin vostès si són ineficaços que van dir que obririen l’escola bressol en tal data i no 
compleixen. Jo diria que darrera la seva intenció hi ha molta perversió. 
 
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que hi ha una sèrie d’intervencions que 
ens sorprenen i ens sorprèn també el to de les mateixes, però hem de dir diferents coses, respecte 
la transparència del pressupost, vostès saben perfectament que entren i venen a l’EMD, demanen 
tots els papers que volen, tenen tots els informes i propostes de modificacions pressupostàries a 
temps, poden demanar la comptabilitat, etc. Jo li recordo senyor Delgado, que en el seu moment, 
portava la tresoreria de l’entitat, lloc clau en el qual un està assabentat absolutament de tots els 
comptes de l’EMD i vostè va renunciar a aquest càrrec. És a dir que quan nosaltres estàvem oferint 
absoluta transparència perquè els comptes els portés vostè, vostè va renunciar i va dimitir. A 
nosaltres ens va sorprendre molt, perquè no és habitual que el tresorer sigui un polític i que es doni 
el càrrec a un membre de l’oposició, i això nosaltres ho varem fer. Altra cosa és el concepte de 
l’ètica. Vostè ha posat en entredit l’ètica política per aquesta manca de transparència, i jo li he 
demostrat que no existeix aquesta manca de transparència i fa referència a l’ètica per a què 
apliquem unes bases del pressupost que és un document que acompanya el pressupost i que explica 
com ha d’anar aplicant-se i executant-se el pressupost. I vostè sap qui va fer aquestes bases de 
pressupost? Sap que les va fer el grup de CiU? És a dir que estem utilitzant les bases de pressupost i 
les vinculacions de partides que van fer vostès i que no s’han modificat mai, mai i mai. Per tan, ara 
que no estan en el govern si que volen modificar-les. Doncs com ha dit la Presidenta, si algun dia 
estan en el govern i ara les canviessin, la pregunta és: les tornarien a canviar per tornar-les a deixar 
com estan ara? Mira que bé! I llavors es tracta de mala fe? De mala fe per a què nosaltres no 
puguem actuar durant el resta de la legislatura –i la propera també perquè la guanyarem-? Estaran 
sempre posant el dit a l’ull amb totes les eines que puguin? El tema de la vinculació de partides és 
un tema molt complicat, i em veig incapaç d’explicar-ho perquè vostès demanen la desvinculació a 
nivell de partides i és un error, s’ha de dir la desvinculació de les partides, perquè no hi ha cap 
ajuntament que funcioni sense vinculació, en absolut, l’Ajuntament de Sant Cugat funciona amb 
vinculacions una mica més restringides que a Valldoreix, però amb vinculació de partides. Vinculació 
vol dir que dins d’uns conceptes semblants, les partides es poden canviar de banda. Aquests 
conceptes semblants és el que es pot fer més o menys semblants –poden ser més o menys 
semblants-, i aquest és el nivell de vinculació. Nosaltres proposem un ajustament del nivell de 
vinculació, perquè el trobem fins a cert punt lògic, perquè aquestes vinculacions que van establir 
vostès, els de CiU, quan governaven, és possible que fossin una mica excessives, ara i en aquell 
moment, que també potser era un abús, es poden ajustar. Es poden ajustar per exemple, al mateix 
nivell que te l’Ajuntament de Sant Cugat, o a un nivell semblant. I això estem absolutament 
disposats a fer-ho, però, i ho em dit amb moltes vegades, en un pressupost nou. Treballem aquest 
nivell de vinculació en un pressupost prorrogat l’any passat, era molt difícil, però de dos és quasi bé 
impossible –si encara estem amb la partida del lloguer de la casa d’aquí al davant, i els mòduls de 
quan s’estava arranjant aquest edifici- i cal utilitzar aquestes partides sinó mal aniríem. Ara el més 
curiós i això fa que no ho entengui, i perdoni que li retorni la pilota de la ètica, perquè aquestes 
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modificacions pressupostàries que presentem són modificacions d’una exactitud i d’una no vinculació 
absolutament. És a dir que no hi ha partides generals com educació, sinó que hi ha partides 
específiques que diu Obres Ram, arreglar finestres CEIP Jaume Ferran i Clua. Més concret 
impossible, què vol? La partida diu això i no una altra cosa. És la manera d’anar ajustant aquest 
pressupost prorrogat tant espatllat que tenim hores d’ara per poder-lo encabir en la realitat de les 
coses que estem fent i pagant. Evidentment vostès pensaran el que vulguin, però és difícil entendre 
la comptabilitat pressupostària en l’administració pública. En aquestes modificacions pressupostàries 
són partides exactes per actuacions molt concretes i per tant, no hi ha relació amb la vinculació de 
cap manera. Aquestes partides estan desvinculades i la anàlisis profunda de les partides és molt 
seriós, perquè els veïns del carrer Mariscota han demanat que fem l’obra, i si és cert que es poden 
esperar, com ja porten esperant-se dos o tres anys, però m’agradaria que els ho digués vostè 
mateixa. Nosaltres hem vist l’oportunitat de fer-ho ara, ara hi ha els diners per fer-ho, la neteja 
forestal, penso que no cal que donem gaires explicacions, però entre la ventada i la nevada hem 
pagat més de 800.000 euros, i òbviament això ha fet trontollar el pressupost absolutament, buscant 
subvencions de sota les pedres i a totes les entitats per poder pagar això, i ara demanem una cosa 
tant petiteta com 25.000 euros més per acabar de quadrar el pressupost de la neteja forestal. El 
Casal d’avis, es pot esperar i tant que si que es pot esperar, només faltaria, també està acostumat a 
esperar-se però ara és el moment de fer-ho, com també el pagament a l’associació de comerciants i 
les entitats esportives. Tots ells es poden esperar però nosaltres pensem que ara és el moment. La 
contractació de les obres del CEIP Jaume Ferran i Clua, que ens diuen que pel proper ple ordinari i 
sinó perquè ho varem retirar del ple ordinari anterior. Doncs s’entén i ho entén tothom, doncs vostès 
diguin el que vulguin. La cuina de l’escola bressol nova es pot esperar, al setembre es pot començar 
amb un càtering però quina llàstima, haver de pagar un càtering quan estem fent una cuina i el 
mobiliari igual, si ho fem amb temps ho podrem fer be. Aquesta operació totalment pressupostària 
que és l’obra de la Rbla. M. J. Verdaguer, l’obra està pagada perquè Sant Cugat ja ens l’ha 
retinguda, però l’hem de comptabilitzar d’alguna manera! Comptablement no és correcte. I finalment 
que tot això es financia amb dos crèdits, que cada any tenim la possibilitat de demanar-los i que són 
aquests crèdits especials que tenen les administracions locals sense interessos. Bé, si vostès creuen 
que hem de perdre l’oportunitat de demanar un crèdit sense interessos, doncs si volen la perdem. 
Nosaltres pensem que és urgent perquè la urgència creiem que ve marcada pel fet de no fer esperar 
els veïns. Per això nosaltres els ho demanem amb tota honestedat i amb el compromís formal que 
nosaltres prenem aquí i que l’hem pres davant seu ja fa un temps, i que ja hem creat una comissió 
per començar a treballar i que el nou pressupost es farà conjuntament. La vinculació de les partides 
en el nou pressupost, com que serà nou, podrà ser realment més ajustada perquè farem totes les 
partides més ajustades i no haurem d’aprofitar un pressupost de fa dos anys per fer anar aquesta 
maquinària. Sabent aquest compromís que ja no està sols en un àmbit de Junta de portaveus 
ampliada, sinó en un àmbit públic, els demanem que facin un pensament i amb tota la honestedat 
possible no ens facin deixar el punt sobre la taula, perquè darrera hi ha els veïns. 
 
Pren la paraula el senyor EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ, i manifesta que tot això que ha 
explicat aquí ho trobo molt correcte, però expliqui-li vostè al públic perquè ho va retirar del ple del 
dia 25. Expliqui-ho vostè! El tema de la vinculació de partides que tots els ajuntaments tenen, vostè 
senyora presidenta ja ho sap, però la situació política d’aquesta EMD no existeix en cap 



 

 

 

 

17

municipi de la resta del nostre país i de la resta de l’Estat. No és culpa nostra, ho va decidir el poble i 
el que sigui del ple, ha de ser del ple! “Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios” . 
 
Contesta la PRESIDENTA i manifesta al senyor Delgado que la majoria s’ha d’usar no abusar. Darrera 
d’això no hi pot haver res més que, la seva intenció de no permetre el govern que governi –quan el 
govern que hi ha és legítim-, i el bloqueig que lamento profundament que dins del Consistori de 
Valldoreix tingui persones que es van comprometre a treballar per Valldoreix i no a bloquejar, a 
frenar, i que no ens deixin treballar, i que generin les víctimes que genera, perquè jo veig una 
empresari que està pendent de cobrar una liquidació i ens està donant un servei públic de la millor 
manera que pot. Això és una barbaritat, vostès perverteixen la llei, i vostès el que ha de fer és 
utilitzar la majoria per fer propostes, però no per fer xantatge, ni dir mentides, per difamar i tampoc 
per generar confusió. És tant fàcil com aprovar-ho, senyors, no estem fent cap malabarisme, estem 
volen pagar i contractar i tirar endavant tot el que calgui. I no pot ser un element de pes el no estar 
d’acord amb aquest tema pel fet que es va retirar en un moment determinat perquè es va considerar 
que no estava l’expedient prou informat, i avui -senyor Delgago-, l’expedient està informat i s’ha 
afegit l’escola de música amb una importantíssima subvenció, de la que tots els pares estan 
pendents i que la concessionària està pendent que se’ns aprovi. Que hem de tenir bloqueig perquè 
vostès estant fent política perquè no han paït la pèrdua de les eleccions, doncs haurem d’anar 
suportant el seu bloqueig, nosaltres i tots aquests senyors que estan davant. 
 
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i sol·licita que per al·lusions i que consti en acta, 
volem que aquesta gent que ens acompanya, que són ciutadans de Valldoreix, sàpiguen que 
nosaltres pensem que la capacitat de la Presidenta de mentir és il·limitada, i que no contestarem per 
al·lusions a tot el que ha dit, perquè és impressionant. Gràcies. 
 
Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que només cal que mirin vostès els diaris per veure el 
que estan dient de la presidenta des de fa dos anys. En qualsevol cas, allò important és l’acció de 
govern, utilitzar el pressupost per fer feina, no com nosaltres que el varem trobar que no s’utilitzava 
per fer res pel grup de CiU, ni tan sols demanaven les transferències de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
No, no utilitzant-lo! No fent irregularitats urbanístiques que ens representen tenir que pagar molts 
diners del erari públic i de les nostres butxaques, no estem fent això! Nosaltres estem fent acció de 
govern, per la responsabilitat, perquè ens correspon, perquè som un govern legítim que volem fer 
les coses i complir amb els objectius que ens varem marcar. I perquè tot el que es passa en aquest 
expedient ha estat aprovat per tots nosaltres, per tant, només és bloqueig, bloqueig i bloqueig! Ho 
lamento moltíssim per tots i en qualsevol cas ja ho hem dit tot!. 
 
VOTACIÓ PER DEIXAR EL PUNT DAMUNT LA TAULA.- S’aprova deixar el punt sobre la taula 
per 5 vots a favor dels membres del grup CiU. 4 vots en contra dels membres del grup CPCV. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a 
les 20.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
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