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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS CELEBRAT EL 5 DE SETEMBRE 
DE DOS MIL ONZE. 
 
A Valldoreix, el dia cinc de setembre de dos mil onze, a la seu de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il�lustre President de la Junta de Veïns, senyor JOSEP 
PUIG I BELMAN, es reuneixen a les 09.00 hores els Vocals següents: senyora LAURA BALDOVÍ I 
BORRÀS –GRUP CiU-ACTUEM- senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP CIU-ACTUEM-, senyora 
SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD –GRUP 
CiU-ACTUEM-, senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor PABLO ALONSO I 
GONZÁLEZ –CPCV-, senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÀLVAREZ –GRUP PP-, s’excusa l’absència del 
senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-ACTUEM-, assistits per la Secretària Acctal. 
senyora CARME SIBINA I VIDAL, per tal de celebrar la sessió plenària extraordinària de la Junta de 
Veïns convocada per aquest dia i hora. Tot seguit es passa a la deliberació i votació de l’assumpte 
de l’Ordre del dia que és objecte de la present sessió. 
 

PUNT ÚNIC.- APROVAR EL CONVENI SUBVENCIONAL ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I 
L’EMD DE VALLDOREIX, PER AL FINANÇAMENT DE L’ESCOLA DE MÚSICA PER AL CURS 
2010-2011, I ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ DE 50.400€ CONCEDIDA 
 

Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i exposa que a data 9 de juliol de 2008 es va 
signar el Conveni Marc entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques per al sosteniment 
de les escoles de música i de dansa de titularitat local de Catalunya, establint el marc de finançament 
d’aquestes escoles. 
 

Atès que a data 22 de juliol de 2011 es va signar el Conveni subvencional entre l’administració de la 
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Ensenyament i l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, per al finançament de l’Escola de Música per al curs 2010-2011. 
 

Atès que a la clàusula segona de l’esmentat acord s’estableix que la subvenció atorgada té un import 
màxim de 50.400,00 euros, que correspon a 168 alumnes de 4 a 18 anys, i un mòdul de 300 
euros/alumne. 
 

Atès que la clàusula quarta del Conveni de referència estableix que el Departament d’Ensenyament 
tramitarà el pagament de la subvenció d’escola de música sol�licitada per l’EMD, una vegada aquesta 
hagi tramès a la Direcció General de Centres Públics, entre d’altre documentació, l’acord del Ple de 
l’EMD pel qual s’accepta la subvenció. 
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En virtut de tot l’anterior, es proposa al Ple de la Junta de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 
 

APROVAR el Conveni subvencional entre l’Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament i l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, per al finançament de 
l’Escola de Música per al curs 2010-2011, i acceptar la subvenció de 50.400 euros concedida, que 
correspon a 168 alumnes de 4 a 18 anys, i un mòdul de 300 euros/alumne. 

 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula al senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ –CPCV- que 
posa de manifest que esta en desacord amb la retallada, tal i com ja va manifestar en l’anterior Ple i 
que en la seva opinió respon a una política liberal de la Generalitat de Catalunya. Adverteix que 
probablement aquesta és el preludi d’altres retallades i que li ha arribat informació de que en breu 
s’aplicaran retallades a l’escola bressol de Valldoreix, preguntant a l’equip de govern que en saben i 
com és que no se’ls ha informat. Per últim, afirma que a pesar del que ha dit, votarà a favor de la 
proposta. 

 
Pren la paraula al senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÀLVAREZ –GRUP PP- que manifesta que no té cap 
al�legació a fer. 
 
Contesta el PRESIDENT i afirma que el seu equip de govern tampoc està conforme en aplicar retallades 
i dóna la paraula a la Sra. Susana Herrada Cortés. 
 
Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU- i manifesta que les retallades són 
conseqüència de la mala gestió de l’anterior Govern de la Generalitat. En relació amb l’escola bressol 
afirma que no se’ls ha informat oficialment de les possibles retallades, tot i que extraoficialment se’ls ha 
comunicat que probablement es passarà de 1800 euros/alumne a 1600 euros/alumne. Fa saber que la 
setmana que ve tindran una reunió sobre el tema i que un cop tinguin alguna informació oficial la faran 
saber als membres del Consistori. A més, respecte a la subvenció de l’Escola de Música, el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat els ha comunicat que, sempre que hi hagi pressupost, es podrà fer una 
addenda ampliant la subvenció inicial de 420 euros. 
 
Sotmès a VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels vuit membres presents. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, pel President es dóna per finalitzada la sessió a les 
9.15 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària Acctal. en dono fe. 

 
 

 


