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ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL VINT_I_QUATRE DE MARÇ DE DOS MIL ONZE. 
 
A Valldoreix, el dia vint-i-quatre de març de dos mil onze, a la seu de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, i presidint l’il�lustre Presidenta de la Junta de Veïns, senyora MONTSERRAT TURU I ROSELL, 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-, SRA. SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-, SRA. ANGELA Mª BLEDA I 
LORENZO –GRUP CiU- SR. EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ –GRUP CiU-, 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 l’absència de la SRA. ÀNGELS SOLÉ I GILI –GRUP CiU-, que s’incorpora més tard en el 
punt 3, després del Pressupost. Seguidament, 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. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2010 
 
Donar compte del Decret de Presidència núm.126/11, de 28 de febrer de 2011, el qual es transcriu de 
forma literal: 
 
Vist l’expedient de Liquidació del pressupost de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix 
corresponent a l’exercici pressupostari 2010,   la Intervenció de Fons segons els preceptes continguts  als 
articles 183 del RDL 2/2004, de 5 de març,  pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Hisendes locals, i els 
articles 89 i següents del Real Decret 500 /1990, de 20 d’abril, així com de l’Ordre EHA/4042/2004, de 23 
de novembre, pel qual s’aprova la Instrucció del model simplificat de Comptabilitat Local. 
 
Atès l'informe favorable del Titular de la Intervenció de Fons de data 26 de febrer de 2011, emès en 
compliment del que disposa en l’article 191.3 del TRLHL, i l’article 90.1 del RD 500/1990. 
 
De conformitat amb el que disposen els esmentats articles, RESOLC: 
 
PRIMER.- Aprovar la Liquidació del  pressupost de la pròpia Entitat Municipal Descentralitzada de 
Valldoreix, corresponent a l’exercici de 2010, de conformitat amb les magnituds següents: 
 
ESTAT DEL ROMANENT DE TRESORERIA 
 

COMPONENTS IMPORTS ANY ACTUAL IMPORTS ANYS 
ANTERIORS 

1. (+) Fons líquids  1.064.144,13  2.108.332,05 
 3.155.565,61  2.551.733,62 

1.674.336,07  950.703,72  
  

1.286.464,42 
    

1.434.831,80 
 

  194.765,12   166.423,10  

2. (+) Drets pendents de cobrament 
     -(+) del Pressupost corrent 
     -(+) de Pressupostos tancats 
     -(+) d’operacions no 
pressupostàries 
     -( -) cobraments realitzats 
pendent    d’aplicació definitiva              0,00         225,00  

3. (-) Obligacions pendents de 
pagament   2.603.144,82  2.770.260,59 
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     -(+) del Pressupost corrent     
1.645.938,07      

1.522.899,74  

     -(+) de Pressupostos tancats   157.839,52    406.727,41  
     -(+) d’operacions no 
pressupostàries   802.444,47    932.728,51  

-(-)  pagaments realitzats pendents 
d’aplicació definitiva      3.077,24      92.095,07  

I. Romanent de Tresoreria Total 
(1+2-3) 

  1.616.564,92      1.889.805,08 

II. Saldo de dubtós cobrament      367.500,87    212.379,10 
III. Excés de finançament afectat      180.223,38       1.669.115,42 
IV. Romanent de Tresoreria per a 
Despeses Generals (I-II-III)  1.068.840,67       8.310,56 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 

CONCEPTES 
DRETS 

RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDE

S NETES 
AJUST 

RESULTAT 
PRESSUPOSTA

RI 
8.563.644,85 7.238.855,80      1.324.789,05 
  303.067,18 2.071.868,21  -1.768.801,03 

8.866.712,03      9.310.724,01    -444.011,98 
            0,00                  0,00                  0,00 
   350.888,04   191.021,36     159.866,68 

     9.217.600,07      9.501.745,37    -284.145,30 

  
     0,00 

  
 1.669.115,42 

                     
180.223,38  

 

a) Operacions Corrents 
b) Altres operacions no financeres 
1. Total operacions no financers (a+b) 
2. Actius Financers 
3. Passius Financers 
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE 
L’EXERCICI 
 
AJUSTOS: 
4. Crèdits gastats finançats amb 
romanent de tresoreria per a despeses 
generals 

5. Desviacions de finançament 
negatives de l’exercici 

6.Desviacions de finançament positives 
de l’exercici. 

 
RESULTAT PRESSUPOSTARI 
AJUSTAT 

 

    1.204.746,74 

 
 
SEGON.- Donar compte al Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera sessió que se celebri. 
 
TERCER.- Traslladar la present resolució a la Direcció General de l'Administració de la Generalitat de 
Catalunya i al Servei de Coordinació amb les Hisendes Locals i Autonòmiques de la delegació d'Hisenda a 
Barcelona. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que s’ha 
procedit a la liquidació del pressupost de l’any 2010 en què en resum es ve a parlar d’un resultat 
pressupostari d’1.204.000 euros, cito números rodons, i el que és important és que queda un 
romanent de Tresoreria d’1.600.000 euros dels quals n’hi ha 367.000 euros que són de saldo de 
dubtós cobrament. Queda un romanent afectat, és a dir, de coses pendents de pagament de les 
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quals ja s’ha fet comanda, de 180.000 euros per tant queda un romanent de Tresoreria per a 
despeses generals a disposició del pressupost següent d’1.068.000 euros. Cal destacar que hi ha 
una diferència molt important respecte el resultat de l’any 2009 en què hi havia un pendent de 
cobrament molt important, que estava assumit en el pressupost, que era tota la urbanització del 
Barri de les Bobines; hi va haver només un romanent de Tresoreria de 8000 euros, tot això està 
incorporat enguany i queda doncs un romanent d’1.068.000 euros. Gràcies. 
 
 
 
 
 
 
2. DONAR COMPTE DEL DECRET DE PRESIDÈNCIA NÚM.140/11, DE 7 DE MARÇ DE 2011, PEL 
QUAL S’APROVA LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.1/11 DEL PRESSUPOST PRORROGAT 2010 
PER INCORPORAR EL ROMANENT AFECTAT 
 
Donar compte del Decret de Presidència núm. 140/11, 7 de març 2011, pel qual s’aprova la modificació de 
crèdit núm.1/11, el qual es transcriu a continuació: 
 
“Atès que s’estableix  en les Bases d’execució pressupostàries de l’EMD de Valldoreix, de conformitat amb 
l’art. 177 i següents del Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova del Text Refós de la Llei 
d’Hisendes Locals, i els articles 34 a 48 del Reial Decret 500/90, les modificacions pressupostàries 
mitjançant incorporació de romanent de crèdit procediran per expedient instruït a l’efecte i els tràmits 
fonamentals seran el previ informe d’intervenció i Resolució de la Presidenta de la Junta de Veïns en que es 
justifiquí allò que determinen els articles esmentats. 
 
Vist l’informe d’Intervenció, i en virtut de tot l’anterior, RESOLC: 
 
PRIMER.-  Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm. 1/11 del pressupost prorrogat 2010 
mitjançant la incorporació de romanents de crèdits afectats i generació de crèdits, de conformitat amb 
l’article 172 i ss. del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova del Text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma: 
 
SUPLEMENT DE CRÈDIT NÚM 1/11 PER INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS 
AFECTATS I GENERACIÓ DE CRÈDITS AL PRESSUPOST PRORROGAT 2010.  
 

DESPESES 
 
PARTIDA  DESCRIPCIÓ DE LA PARTIDA           INCORPORACIÓ ROMANENTS 
08-155-601.08  Urb c/Mariscota        26.569,00 
03-321-609.00  Construcc. Nova E.Bressol       11.519,43 
08-155-609.00  Redacció projectes tèc.       31.426,00 
07-459-609.01  Redacció projectes PUOSC        26.998,40 
07-151-609.02  Red.proj. Mestres Casasnoves STS      14.868,00 
08-151-625.00   Regulador local de trànsit       17.043,42 
03-321-625.02  Mobiliari nova escola bressol               35.117,07 
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23-334-632.00  Adequació antic E.bressol a Casal       8.177,40 
04-321-621.00  Millores pedagògiques F.Clua        8.504,66 
 
TOTAL INCORPORACIÓ       180.223,38  
  
 
 

INGRESSOS 
 
CONCEPTE  DESCRIPCIÓ CONCEPTE    INCORPORACIÓ 
                   ROMANENT 
870.02  Romanent de Tresoreria afectat             180.223,38   
 
TOTAL FINANÇAMENT             180.223,38 

 
 
SEGON.- Exposar al públic aquest acord pel termini de 15 dies mitjançant edicte inserit en el BOP els 
efectes de examen i reclamació dels interessats. En el  cas que durant el termini d’exposició  no es presenti 
cap al�legació, l’expedient quedarà definitivament aprovat.” 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que en 
aquest cas hi ha unes qüestions tècniques, estem en aquest moment amb pressupost prorrogat 
del 2010 en el qual fem una darrera modificació per incorporar la xifra, que he comentat abans, 
del romanent de Tresoreria afectat per activitats compromeses i que encara no estan executades 
o pagades però en tot cas sí que estan afectades en el pressupost passat i corresponen a la xifra 
de 180.000 euros corresponent en part a la urbanització del C Mariscota, finalització de la 
construcció de la nova Escola Bressol, redacció de projectes tècnics per valor de 31.000 euros, 
redacció del projecte del PUOSC, que fa referència als ponts que travessen la riera per valor de 
27.000 euros i la redacció del projecte de la urbanització del C Mestres Casasnoves, el que està 
davant l’estació pel cantó del Passeig de Valldoreix per valor de 14.000 euros i el regulador de 
trànsit que s’està instal�lant justament aquests dies per valor de 17.000 euros. També mobiliari de 
l’Escola Bressol per valor de 35.000 euros, adequació del Casal d’avis a l’antiga Escola Bressol per 
valor de 8.000 euros i les millores pedagògiques del col�legi Ferran i Clua per valor de 8.500 euros 
que en total fan els 180.000 euros que queden de romanent de Tresoreria afectat de l’any passat. 
Gràcies. 
 
 

3. APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER L’EXERCICI DE 2011, BASES 
D’EXECUCIÓ, PLANTILLA DE PERSONAL, PLANTILLA RETRIBUTIVA I RELACIÓ DE LLOCS DE 
TREBALL 
 
Atès que la Presidenta de la Junta de veïns ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2011, i que la 
secretària-interventora ha emès els informes favorables que figuren a l’expedient. I vist que el pressupost 
conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
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Vist que en la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i els 
òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, 
conformement als seus estatuts o al document fundacional. 
 
Atès que en la tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171 
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de 
desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària  (TRLGEP).  
 
Per tant, es proposa el Ple de la Junta de Veïns: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el pressupost general per a l’exercici de 2011, el qual, resumit per 
capítols, és el següent: 
  

RESUM PRESSUPOST 2011 
Ingressos Despeses 

Capítol 1. Impostos directes 800.000,00 
Capítol 1. Remuneracions de 
personal 2.232.712,32 

Capítol 2. Impostos indirectes 250.000,00 
Capítol 2. Compra de béns corrents 
i serveis 2.091.872,69 

Capítol 3. Taxes i altres ingressos 660.204,50 Capítol 3. Interessos 91.575,00 

Capítol 4. Transferències corrents 5.673.544,88 Capítol 4. Transferències corrents 2.775.688,25 

Capítol 5. Ingressos patrimonials 20.999,32 
Capítol 9. Variacions de passius 
financers 212.900,44 

Total ingressos 7.404.748,70 Total despeses 7.404.748,70 
 
SEGON.- APROVAR les Bases d’execució de l'esmentat Pressupost de 2011, les quals van annexes al 
mateix. 
 
TERCER.- APROVAR la Plantilla Pressupostària de Personal d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada 
de Valldoreix, que comprèn tots els llocs de treball amb les seves retribucions, contemplats en la Relació de 
Llocs de Treball la qual va annex al mateix, i en el que es preveu l’amortització de la plaça d’auxiliar 
administratiu de serveis econòmics, pels motius exposats en la memòria que acompanya la plantilla. 
 
QUART.-  MODIFICAR la Relació de Llocs de treball com a conseqüència de l’amortització de la plaça i el 
lloc de treball d’Auxiliar Administratiu de Serveis Econòmics corresponent a la fitxa descriptiva SSGG10, atès 
que la major part de les seves tasques actualment les realitza l’ORGT de la Diputació de Barcelona i la resta 
de tasques es poden assumir per les places i llocs de treball  d’Administratiu Serveis Econòmics (fitxa 
SSGG05) i Administratiu Serveis Territorials (SSTT06) d’acord amb la memòria explicativa de la Plantilla de 
Personal i de la Relació de Llocs de Treball per l’any 2011. 
 
CINQUÈ.- EXPOSAR el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i el tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els 
interessats podran presentar-hi reclamacions.  
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L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi 
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i 
l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
En aquest punt s’incorpora la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI. 
  
 EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la senyora PRESIDENTA i, abans de cedir la paraula 
al Sr JOAN GAYA I BELTRAN, comenta que es tracta d’un pressupost marcat per la contenció atesa 
la crisi que afecta tota la nostra societat però també s’hi ha volgut incorporar, en canvi, un gran 
projecte que és el gran projecte per Valldoreix del últims anys en el qual estem treballant des de 
l’any 2006 i que ja ha estat aprovat per totes les parts que vam participar en el Conveni per al 
soterrament de les torres d’alta tensió. La dotació als pressupostos de totes les parts i l’acord pres 
la setmana passada per tirar endavant les obres, feia necessari que l’EMD de Valldoreix incorporés 
en el seu pressupost del 2011 una dotació econòmica de quasi 2.000.000 d’euros, que és 
l’aportació que farà a les obres de soterrament. Aquest pressupost ha estat elaborat de manera 
molt acurada atès que hem hagut de demostrar que generem la suficient capacitat d’estalvi per 
poder fer la devolució del crèdit que properament concertarem, si no demà la setmana que ve. 
Aquest pressupost ha estat treballat de manera conjunta amb tots els membres del Consistori i els 
aspectes més tècnics els presentarà ara el Sr Gaya a qui cedeixo la paraula.  
 
Pren la paraula el Sr JOAN GAYA I BELTRAN i exposa que estem parlant de l’aprovació del 
pressupost d’enguany per a l’any 2011 marcat per totes les característiques citades per la Sra 
Presidenta. L’import global és de 7.404.748,70 euros. Pel que fa als ingressos, calculades les 
baixes previstes segons la situació econòmica del país en aquest moment; bàsicament els dos 
ingressos més importants, que són les plusvàlues i l’impost de construccions, tenen una important 
reducció i queden de la següent manera: per impostos directes hem pressupostat 800.000 euros, 
250.000 euros per impostos indirectes, les taxes i altres ingressos són 660.000 euros, les 
transferències corrents entre les quals hi ha la transferència que ens fa l’Ajuntament de Sant 
Cugat, que és una diferenciació molt important respecte els altres ajuntaments que no tenen 
aquesta aportació en forma de transferència, és de 5.673.000 euros i els ingressos patrimonials de 
20.900 euros el que dóna un total d’aquests 7.404.748,70 euros. En quant a les despeses, el 
Capítol 1 corresponent a les remuneracions de personal puja a 2.232.000 euros, el Capítol 2, 
compra de bens corrents i serveis, 2.090.000 euros,  al Capítol 3 d’interessos bancaris 90.000 
euros, transferències corrents, entre les quals hi ha també la que nosaltres fem a l’Ajuntament de 
Sant Cugat per pagar tots els serveis corresponents a les competències municipals i les 
competències de l’EMD cedides a l’Ajuntament per 2.775.000 euros i les variacions de passius 
financers per valor de 212.000 euros tot això com a resum global del pressupost. Properament hi 
haurà disponible a la web de l’EMD els pressupostos detallats i classificats per l’anomenada 
classificació orgànica, és a dir, en quins diferents departaments de l’EMD es van gastant els diners, 
la classificació econòmica que és la dels capítols clàssics de l’estructura pressupostària i la 
classificació per programes. Destaquen en la classificació orgànica, on el que és la xifra més 
important és el pagament a l’Ajuntament de Sant Cugat per 1.900.000 euros, els Serveis Interns 
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per 1.170.000 euros, l’Escola Bressol és la tercera despesa important per valor de 764.000 euros, 
el transport públic de 632.000 euros, els Serveis Urbans 422.000 euros, la Brigada 415.000 euros, 
l’enllumenat públic també és una despesa important que estem fent i aquí encara no hi consta 
l’estalvi energètic que es durà a terme durant l’any que ve però això podrà ser motiu de 
modificació pressupostària si realment es fa un estalvi en aquest sentit i és per valor de 306.000 
euros i altres com el Casal de Cultura prop de 200.000 euros, etc. No cito la resta amb més detall 
perquè crec que els regidors ho coneixen abastament i de manera oral pot cansar. Sàpiguen que 
tindran, qui ho vulgui, un exemplar públic que és el que es publicarà a la web, el poden demanar i 
els l’imprimirem. En les despeses per programes, una altra classificació obligatòria que s’ha de fer, 
en els Serveis públics de protecció i promoció social i els Serveis públics bàsics no tenim quantitat 
consignada. Bé, tenim el tema d’habitatge i urbanisme en 900.000 euros, el tema de benestar 
comunitari en 300.000 euros, serveis socials i promoció en 45.000 euros, Educació en 1.077.000 
euros, cultura 38.000 euros etc. Aquestes són les xifres més importants juntament amb les 
transferències a l’Ajuntament de Sant Cugat . L’altre punt que va conjuntament amb l’aprovació 
del pressupost és l’aprovació de la plantilla de personal de la EMD, que correspon en el capítol 1 i 
puja a 2.200.000 euros i en el que fem estalvis importants, concretament aquesta vegada hi ha 
una baixa real, una persona que deixa l’EMD i s’amortitza la plaça i per tant estalviarem diners en 
aquest sentit a costa de comprimir la feina que se suposa que en millores d’eficiència i de nivell 
organitzatiu es pot arribar a compensar. Altres coses que hi ha són dues amortitzacions de places 
que no representen estalvis reals perquè passen del Capítol 1 al Capítol 2 i implica més una 
diferència comptable. Aquest podem dir doncs que és el resum del pressupost d’enguany. Sí que 
vull destacar dues característiques esmentades per la Sra Presidenta abans, aquest pressupost és 
molt contingut per dues raons fonamentals, una és per la situació econòmica amb la davallada 
d’ingressos de l’EMD i l’altra que és la sol�licitud d’un crèdit per pagar de moment el que és el 
soterrament de les línies elèctriques que com saben ja està firmat i ha d’estar finalitzat a finals de 
2012 i aquest any hem de pagar el 80% de la nostra aportació. L’any que ve, el 2012, s’haurà de 
pagar el 20% restant amb la finalització de l’obra. Aquestes dues grans característiques, com que 
estem parlant d’un crèdit de prop d’1.900.000 euros en total, hi ha altres crèdits que hem de 
demanar per finançar algunes de les operacions com la urbanització del Carrer Mariscota, és molt 
important destacar la capacitat d’endeutament de l’EMD que des d’un punt de vista econòmic està 
molt sanejada, és una de les Entitats locals que té menys endeutament i calculem que el deute viu 
que, fins abans del decret d’estalvi que va treure l’Estat permetia un màxim del 110% i ara s’ha 
reduït al 75% sent el màxim al que es pot arribar, a l’EMD de Valldoreix està exactament en un 
34,91% contant ja els crèdits que hem de demanar la qual cosa vol dir que estem en una situació 
molt folgada per demanar-los. I ja no és tan important el deute viu que tenim, incloent aquest 
crèdit que hem de demanar, sinó també el que tècnicament s’anomena el ràtio legal d’estalvi net 
que explica la capacitat que tenim per pagar els deutes que contraiem, estem en una capacitat 
d’estalvi net un cop restat ja tot el que hem de pagar del crèdit corresponent de l’ordre del 
10,64% que és una xifra que perquè ens autoritzin el crèdit ha de ser superior al 0% i no pot ser 
negativa en el sentit que tot i pagant el deute encara estem generant estalvi que pot anar destinat 
a inversions o pel que calgui. Estem doncs en una situació econòmica que ens permet treballar 
d’una manera folgada i còmode de cara a l’any 2011 i aquestes xifres són també premonitòries del 
que passarà el 2012, si anem mantenint aquestes xifres d’estalvi, malgrat fer un gran projecte com 
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és per Valldoreix el soterrament de les línies elèctriques, encara podem fer altres coses i seguir 
funcionant, òbviament d’una manera continguda, no podem però tampoc estirar més el braç que 
la màniga. Aquest és doncs el resum tècnic i conceptual que he intentat fer per donar enteniment 
del pressupost. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI, i manifesta que en 
representació de CIU-Actuem volia destacar que l’aprovació d’aquest pressupost ha estat 
consensuada per part d’ambdós grups. Hem intentat assolir uns quants objectius en aquest 
pressupost; un era mirar d’aprimar l’Administració en allò que no fos estrictament necessari, 
havíem de valorar exactament la gent que tenim i la feina que fan i a partir d’aquí veure on es 
podia optimitzar millor perquè, com bé ha destacat el senyor Joan Gaya, la reducció d’ingressos de 
l’EMD és molt significativa i la necessitat d’estalvi per poder assumir els crèdits per al soterrament 
de les torres elèctriques és molt important. L’altre aspecte que hem considerat molt important era 
el tema de no retallar la partida que va a entitats, és a dir, hem intentat que tot el que és despesa 
corrent, tot allò que pot comportar un esforç d’optimitzar la feina que fem, fos allà on havíem 
d’aplicar l’esforç de retallar i no perjudicar en aquest sentit les entitats de Valldoreix. L’altra cosa 
que també ens hem plantejat com a objectiu quan estàvem treballant en la retallada per poder 
assumir el soterrament de les torres era que en aquelles competències que l’EMD té com a pròpies 
i són les que donen sentit a l’EMD, també hi hagués una voluntat política de preservar aquelles 
actuacions que majoritàriament agraden a la gent de Valldoreix. Per tant, aprimar l’Administració, 
cuidar les entitats i intentar també preservar tot l’àmbit de competència pròpia de l’EMD. Dit això, 
nosaltres sempre hem insistit en un aspecte que continuem considerant que no s’ha resolt 
suficientment i és que existeixen uns contractes de serveis pels quals es fan concursos públics per 
a la seva prestació, considerem que l’EMD encara ha de fer un esforç per millorar la gestió i per 
tant l’impacte que té en el pressupost d’aquests serveis i d’aquest concurs. Estic parlant del servei 
d’enllumenat, de clavegueram, etc. Assignatures pendents que nosaltres cada vegada que hem 
participat en l’elaboració d’un pressupost anem recordant a l’equip de govern que cal fer un esforç 
en aquest sentit perquè de vegades si tornem a posar sobre la taula totes les necessitats podem 
fer un concurs i aconseguir tenir el mateix servei per menys preu i això sempre és important 
perquè aquest estalvi pot revertir en d’altres activitats. Nosaltres estem contents d’haver pogut fer 
aquesta feina amb l’equip de govern per arribar al final d’un procés molt llarg, per soterrar les 
línies d’alta tensió però no oblidem que això a Valldoreix li comportarà un cost alt ja que per poder 
dur-ho a terme s’hauran de deixar de fer moltes coses i d’això n’ha d’estar tothom molt convençut. 
Gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN  i exposa que, a part del que ha dit la senyora 
Solé, durant tota la legislatura des del nostre grup hem estat fent un exercici de responsabilitat, 
hem anat aprovant tots els pressupostos i modificacions que hi ha hagut i com no, això és el 
suficientment important sobretot pel tema de les torres d’alta tensió com per donar-li aquesta 
empenta que necessita i que per Valldoreix és transcendental i bàsica per al seu desenvolupament. 
El que sí que volem fer constar és la indignació que tenim amb l’equip de govern, se’ns obvia 
moltes vegades en informacions i no se’ns dóna el tracte que crec que mereixem, no se’ns informa 
degudament de molts temes i volem que en quedi constància doncs nosaltres pensem que no 
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mereixem aquest tracte ja que en tot moment anem de la mà en tots els aspectes que afavoreixen 
Valldoreix. D’altra banda, ens congratulem evidentment que s’aprovi el pressupost però volem que 
hi hagi un canvi d’actitud.    
 
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i agraeix la intervenció de la senyora Solé atès 
que ha donat els tocs d’atenció adequats en quant a que estem en una situació difícil i cal ser 
conscients que hi ha algunes coses que hem de rebaixar en el nivell d’activitat que dúiem fins ara. 
Pel que fa al tema dels concursos que ha tret, reiteradament hem dit que per exemple, en el 
manteniment de l’enllumenat, que és una factura molt important que es paga, la nova situació per 
estalvi energètic que passa per la nova implantació de làmpades de led en comptes de les 
làmpades de mercuri o de sodi que hi ha instal�lades en aquest moment, inclús algunes de 
convencionals en alguns punts, representarà una baixa no solament en el consum energètic sinó 
també en el manteniment. Les làmpades leds saben vostès que duren entre 50.000 i 100.000 
hores que són moltes més que les altres, el nivell de manteniment doncs és molt inferior i el 
sistema elèctric té càrregues inferiors; estem doncs amb un concurs diguem-ne curt atès que les 
condicions tècniques canviaran en breu i també hi ha dubtes sobre si havent fet aquest concurs 
s’hauria estalviat perquè hem comparat amb altres ajuntament com altres vegades hem fet i 
resulta que estan pagant més de manteniment que nosaltres; nosaltres estem pagant un 
manteniment rutinari més barat a costa que algunes avaries de caràcter extraordinari les paguem 
a part i, per tant, s’incrementa la factura total però s’incrementa lo just, no amb una típica previsió 
que es fa amb un concurs de manteniment global en què el proveïdor es cura en salut i no hi vol 
perdre mai, en aquest cas es paga just el que es gasta cada vegada, per tant, hi ha dubtes 
raonables que sigui tan bo fer els concursos. Malgrat tot, estic amb vostè totalment en l’afirmació 
que ha fet que s’ha de fer, la nova situació de reestructuració interna de l’EMD amb les últimes 
places que s’han convocat permeten millorar aquest procés i entrar-hi més directament i amb més 
coneixement de causa i més probabilitat d’encertar-ho. Pel que fa a la intervenció del senyor Puig, 
que en principi ha anat en la línia de la senyora Solé però ha acabat amb aquesta intervenció 
sobre la indignació que jo com a mínim la puc qualificar d’excessivament genèrica, si  aquestes 
coses no es concreten no són res més que intervencions tirades al vol amb objectius i finalitats 
que potser no són del tot confessables en aquest moment preelectoral i potser m’agradaria que es 
diguessin coses més concretes. Concretament en el tema del pressupost que és el que ens ha 
portat aquí i és el que hauria de donar lloc a la intervenció en el punt de l’ordre del dia; és un 
pressupost que s’ha fet conjuntament entre tots i per tant la informació ha estat total en tots els 
aspectes, queixi’s doncs d’una altra cosa però no de la informació que fa referència a l’elaboració 
del pressupost. Moltes gràcies. 
 
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN  i exposa que en la junta de portaveus que hem 
tingut prèvia, hem estat discutint un tema d’unes factures i em sembla que ha quedat molt clar. 
 
Pren la paraula la senyora PRESIDENTA i, dirigint-se al senyor Puig, comenta que el que pugui 
quedar clar entre vostès potser no queda clar aquí de cara al ple que en definitiva és públic perquè 
la gent sàpiga les coses i les conegui. El que passi en el despatx tancat és una cosa i el que passa 
aquí, en una sessió plenària on vostè està fent unes acusacions que jo crec que estan totalment 
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fora de lloc, i a més són contradictòries al que diu la senyora Solé de que ho hem treballat tot 
junts. Els haig de recordar que l’atribució de presentar una proposta d’aprovació de pressupost és 
de l’Alcalde equivalent a President d’una EMD, també ho hauríem pogut fer d’una altra manera 
fent el nostre pressupost, cosa que no ha estat així i vostè ho sap, i presentar-ho al ple i que 
cadascú, d’acord amb les seves responsabilitats, votés a favor o en contra. Sap vostè que no ha 
estat així, saben vostès que hem estat treballant conjuntament i a més hem treballat en moltes 
ocasions tots junts pràcticament sense fer reunions prèvies de govern i posteriors amb l’oposició 
sinó que moltes vegades les dades ens arribaven al mateix moment, a la mateixa reunió estant 
tots asseguts. Saben vostès que jo els he ofert la possibilitat, cosa que no passa en tots els 
Ajuntaments, d’anar a parlar amb la intervenció, amb els tècnics, si hi havia algun dubte per poder 
fer àgil aquest treball conjunt. Per tant, ja li dic jo, que he estat regidora d’un Ajuntament, que 
això no és habitual, difícilment un regidor pot anar a parlar amb el personal i no restringir-se 
només al regidor en concret, em sap greu que vostè digui això perquè ha estat un pressupost on 
és quasi impossible treballar amb més transparència, en qualsevol cas, sí que li he de reconèixer 
que tenim una estructura petita que ara es redueix pels motius que ja hem dit abans però que en 
tot cas aquesta estructura també genera unes limitacions a l’hora de treballar dins els períodes 
com un voldria; a tots ens hauria agradat aprovar aquest pressupost no ara al mes de març sinó al 
mes de gener o de febrer i no ha pogut ser i tots ho sabem perquè aquesta EMD té l’estructura 
que té, té molta activitat, té una estructura molt relativa però que d’alguna manera ens ha afectat 
a tots. Tots l’hauríem volgut aprovar abans però l’estem aprovant ara, tots l’hem treballat, tots 
hem obtingut informació dels diferents departaments tècnics en uns moments que potser ens 
hauria agradat tenir-la abans però cal ser també conscients de les limitacions de l’estructura que 
és una cosa que ens afecta a tots; jo diria doncs que ha estat un pressupost treballat entre totes 
les parts. Dir també que en relació a les torres d’alta tensió el que hem fet és tornar a dotar la 
partida perquè ja s’havia dotat en el pressupost del 2010 en aquell ple extraordinari que es va fer 
en el mes de juliol. S’havia de passar al pressupost de 2011 perquè és el 2011 quan s’ha signat la 
partida que dóna llum verda a les obres de soterrament i posa venciments concrets en què 
aquestes obres s‘han de produir durant el 2012 i tancar com a màxim el 15 de desembre de 2012. 
Jo crec que el que ha de sortir d’aquesta aprovació del pressupost del 2011 és una mica la 
satisfacció de tot el consistori de tots nosaltres inclòs la seva Presidenta i de tota la població 
perquè en definitiva el que estem possibilitant amb l’aprovació del pressupost és tirar endavant 
tota l’acció de govern que sempre queda continguda dins d’un pressupost. Jo ho deixaria aquí 
perquè en definitiva la voluntat de tots ha arribat en aquest ple amb aquest to de consens entre 
totes les parts, amb aquest to positiu, a partir d’aquí aixequem la barrera per poder fer totes les 
activitats que pengen d’aquest pressupost.   
 
Pren la paraula la senyora ÀNGELS SOLÉ I GILI i comenta que em sap greu que es barregin les 
coses i em sap greu especialment pel meu company, senyor Puig, que el que ha volgut dir no té 
res a veure amb l’esforç que s’ha fet per consensuar aquest pressupost. Vostès van governar 
durant quatre anys amb majoria absoluta i no van consensuar mai el pressupost amb l’oposició i 
en aquell moment l’oposició era CIU i ara han consensuat el pressupost amb l’oposició perquè té 
majoria en la Junta de veïns, crec que això per part seva ha sigut un acte de responsabilitat com 
per part nostre assumir que hem de treballar així, només faltaria, diguem que això no és cap mèrit 
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que els ciutadans el mínim que ens poden exigir és això. Hi ha dos òrgans en què la majoria de la 
Junta de veïns la té un grup polític i la Presidència la té un altre aleshores em sembla que això era 
la obligació que teníem tots. Dit això, el que crec que el meu company volia dir i no ha concretat, 
potser per delicadesa, però n’hi ha hagut molts exemples i alguns s’han produït aquesta tarda que 
jo no hi era és que amb consensuar el pressupost no s’acaba tot i comença tot. Hi ha d’haver una 
relació de complicitat no només quan ens convé sinó en general i sempre ens assabentem, i sovint 
ens passa, de les coses que feu quan falten dos dies, quan en falta un dia, quan ens ho diu no sé 
qui, ara correm-hi que faran portes obertes a l’EMD com en tot aquest tema dels horts, que pot 
estar molt bé aquest projecte, nosaltres hi hem estat d’acord i hem participat en l’aprovació i la 
dotació de la partida però, què costa avisar-nos quan vostès tenen la voluntat d’inaugurar alguna 
cosa o de fer-la pública? Crec que el que està dient el senyor Puig no és tan difícil d’entendre i sí, 
és precampanya, però tampoc no cal arribar a quests extrems. Per tant, m’agradaria que no 
barregéssim les coses i poguéssim continuar amb tot plegat igual que amb el pressupost. Gràcies.    
 
Pren la paraula la senyora PRESIDENTA i afegeix que com vostè sap senyora Solé, que ha estat 
regidora aquí i a Sant Cugat del Vallès, quan es tracten els punts es parla dels punts concrets, no 
es parla d’altres coses relacionades. Altres aspectes es poden afegir en un apartat de precs i 
preguntes però diria que no en el tractat pròpiament del punt. Estem parlant del pressupost però 
si vol de totes maneres fer una mica d’història jo també li recordaré que sí que vam tenir una 
majoria en l’anterior legislatura però vam tenir un pressupost que no es va poder aprovar durant 
tot l’últim any pel que això va endarrerir tot una sèrie de coses, però és clar, és una mica penós 
que haguem d’anar ara a fer història quan jo crec que ens hem de centrar en l’aprovació d’un 
pressupost que no és que sigui un mèrit, evidentment que és la nostra feina, però sí que aquesta 
feina l’aconseguim perquè hi ha hagut un consens, una complicitat i jo crec que sincerament hem 
exhaurit l’assumpte i hauríem de deixar-ho aquí. Estem satisfets perquè hem aprovat un 
pressupost, tenim moltes contencions per un costat però també tenim grans actuacions a fer i 
aquesta és la gran actuació dels últims trenta anys, per no dir dels cinquanta, i no només perquè 
el dotem sinó perquè hem aconseguit signar el document que dóna la llum verda, que quan vam 
dotar-lo al juliol passat encara estàvem en una fase de tràmit. Ara s’ha tancat aquest assumpte, 
s’ha firmat per totes les parts, ja tenim un calendari. Escolti’m i no són les torres i les línies d’alta 
tensió, és tot el que ve al darrere com la possibilitat d’urbanitzar l’Avinguda del Baixador, la 
Centralitat que serà la feina del govern futur i que espero que es treballi el màxim de bé possible 
dins les possibilitats, etc. Ara m’he allargat una mica no volia entrar tan a fons en aquest tema 
però si els sembla passem al tema de votacions.  
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels nou membres presents. 
 
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que vol fer un esment especial al 
suport tècnic que hem tingut per a l’elaboració d’aquest pressupost perquè s’ha fet molt de pressa 
a última hora, sobretot, una cosa que jo voldria agrair és precisament a la senyora Àngels Solé 
que nosaltres plantejàvem d’entrada fer una segona modificació del pressupost prorrogat per 
solucionar el tema de les línies d’alta tensió i la senyora Àngels Solé ens va proposar d’accelerar 
tot el procés i fer realment el pressupost del 2011 enlloc de portar-lo en el Ple ordinari de la 
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setmana que ve i per això fem aquest Ple extraordinari amb el pressupost que sinó seria una 
modificació del pressupost anterior. Voldria fer un esment perquè hi ha hagut precisament per 
aquestes presses una sèrie de persones de l’Entitat que han treballat molt a fons, els dos 
col�laboradors, la senyora Sílvia Vallès de l’àrea de comptabilitat i la senyora Isabel Calderón i la 
senyora Imma Foraster que hi ha esmerçat moltes hores que vol dir molts dematins i moltes 
tardes per tenir-lo a punt. Moltes gràcies.  
 

4. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.2/11 DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ 2011 PER INCORPORAR FACTURES DE L’ANY ANTERIOR.  
 
Atès que en el Pressupost any 2010 no s’han pogut reconèixer factures per manca de consignació 
pressupostària. 
 
Atès que l’article 60.2 del Real Decret 500/1990, de 20 d’abril, estableix que correspondrà al Ple el 
reconeixement d’aquest crèdits de l’exercici anterior. 
 
Es proposa el Ple de la junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar les següents factures de l’any 2010 que es relacionen a continuació: 
 

             726,46 MRW servei missatgeria 
             433,06 EXCAVACIONES GIMENEZ 06 SL 
             472,00 PROCURADURIA RANERA  
             406,68 PROCURADURIA RANERA  
             464,68 PROCURADURIA RANERA CAHIS 
             457,45 PROCURADURIA RANERA CAHIS  
             458,81 PROCURADURIA RANERA  
             396,18 PROCURADURIA RANERA  
             402,08 PROCURADURIA RANERA CAHIS  
             789,99 RANERA CAHIS 
             796,36 RANERA CAHIS 
             803,44 RANERA CAHIS 
             726,46 MRW servei missatgeria 
             433,06 EXCAVACIONES GIMENEZ 06 SL 
             472,00 PROCURADURIA RANERA  
             406,68 PROCURADURIA RANERA  
             464,68 PROCURADURIA RANERA CAHIS 
             457,45 PROCURADURIA RANERA CAHIS  
             458,81 PROCURADURIA RANERA  
             396,18 PROCURADURIA RANERA  
             402,08 PROCURADURIA RANERA CAHIS  
             789,99 RANERA CAHIS 
             796,36 RANERA CAHIS 
             803,44 RANERA CAHIS 
             506,80 ENDESA SIGLO XXI SLU  
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             485,45 CITELUM 
               8,54 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             552,62 ENDESA SIGLO XXI SLU  
           4.961,27 CITELUM 
             363,07 ENDESA SIGLO XXI SLU  
          10.210,46 CITELUM 
             129,69 ENDESA SIGLO XXI SLU  
              64,96 ENDESA SIGLO XXI SLU  
           1.899,80 EXCAVACIONES GIMENEZ 
             540,02 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             743,95 ENDESA SIGLO XXI SLU  
           5.985,01 EXCAVACIONES GIMENEZ 
             518,06 ENDESA SIGLO XXI SLU  
           3.491,77 EXCAVACIONES GIMENEZ 
              79,72 ENDESA SIGLO XXI SLU  
           5.933,10 EXCAVACIONES GIMENEZ 
             154,79 ENDESA SIGLO XXI SLU  
           4.961,27 CITELUM 
           1.967,72 CITELUM 
              16,01 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             384,99 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             242,62 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             105,08 ENDESA SIGLO XXI SLU  
              13,81 ENDESA SIGLO XXI SLU  
              12,81 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             358,38 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             496,19 ENDESA SIGLO XXI SLU  
              10,61 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             337,37 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             106,40 ENDESA SIGLO XXI SLU  
              50,02 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             110,65 ENDESA SIGLO XXI SLU  
              55,73 ENDESA SIGLO XXI SLU  
              11,40 ENDESA SIGLO XXI SLU  
              65,25 ENDESA SIGLO XXI SLU  
           1.003,99 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             565,73 ENDESA SIGLO XXI SLU  
              74,21 ENDESA SIGLO XXI SLU  
             599,27 ENDESA SIGLO XXI SLU  
           4.593,95 CITELUM 
           4.961,27 CITELUM 
           1.824,21 CITELUM 
             306,80 SUSANA HERNANDEZ 
           2.416,30 TMA 
             547,52 TALLER JERONI DE MORAGAS 
              92,00 EMILIA SERRANO 
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             592,81 ENDESA 
             536,73 ENDESA 
             360,28 ENDESA 
             628,98 ENDESA 
             394,83 ENDESA 
              96,76 ENDESA 
              21,35 ENDESA  
              18,15 ENDESA  
             103,29 ENDESA  
             174,91 ENDESA  
             960,56 ENDESA  
              86,64 ENDESA  
           1.351,93 ENDESA  
           1.503,60 ENDESA  
             172,87 ENDESA  
             365,29 ENDESA  
           1.551,74 ENDESA  
              17,75 ENDESA  
           1.599,97 ENDESA  
              69,25 ENDESA  
             801,60 ENDESA  
             950,63 ENDESA  
             980,59 ENDESA  
              65,81 ENDESA  
           1.127,44 ENDESA  
           1.144,21 ENDESA  
           1.182,12 ENDESA  
             745,57 ENDESA  
             781,61 ENDESA  
             422,48 ENDESA  
           2.167,42 ENDESA  
           1.229,28 ENDESA  
             738,13 ENDESA  
           1.135,79 ENDESA  
             706,95 ENDESA  
             373,95 ENDESA  

117.308,99  

 
SEGON.- Aprovar la modificació pressupostària 2/2011 amb càrrec al Romanent de Tresoreria, per 
incorporar els compromisos adquirits en l’exercici anterior. 
 
El pressupost una vegada suplementat i modificat queda de la següent forma: 
 
MODIFIACIÓ DE CRÈDITS 2-11 INCORPORACIÓ FRAS.PENDENTS 2010 

DESPESES 
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CAP 2  COMPRA BENS CORRENTS    

CAPITOL 2 Descripció partida 
Consignació 

inicial i 
modificació 

Consignació definitiva 

02-920-222.01 Servei missatgeria Administració  726,46 

02-920-226.04 Despeses assistència jurídica tèc.  9.036,39 

09-165-221.00 Energia enllumenat públic  43.221,68 

09-165-227.11 Contracte servei mant.enllumenat public 33.965,60 

02-920-227.09 Contractes serveis generals  306,80 

25-920-227.00 Contracte neteja Serv.Grals  2.416,30 

13-441-216.00 Neteja marquesines bus   547,52 

27-323-226.99 Festes i celebracions educació  92,00 

    

 TOTAL CAPÍTOL 2  90.312,75 

    

CAP. 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS   

CAPITOL 4 Descripció partida 
Consignació 

inicial i 
modificació 

Consignació definitiva 

13-441-470.00 Concessió transport   9.253,50 

    

 TOTAL CAPÍTOL 4  9.253,50 

    

CAP.6 INVERSIONS REALS   

CAPITOL 6 Descripció partida 
Consignació 

inicial i 
modificació 

Consignació definitiva 

03-321-609.00 Modificació Projecte Escola Bressol  17.742,74 

    

 TOTAL CAPÍTOL 6  17.742,74 

 TOTAL INCORPORACIONS  117.308,99 

    
 
 

ROMANENT DE TRESORERIA  

INGRESSOS 

CAPITOL 8  

870.02 Romanent parcial de Tresoreria 117.308,99 

 TOTAL  117.308,99 
 
TERCER.- Exposar el públic aquest acord pel termini de 15 dies mitjançant edicte publicat en el BOP els 
efectes d’examen i reclamació dels interessats. En el cas durant el termini d’exposició no es presenti cap 
al�legació l’expedient quedarà definitivament aprovat. 
 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que 
segur que hi haurà gent que es preguntarà perquè si acabem d’aprovar un pressupost ara el 



 

 

 

 

16 

modifiquem. Es tracta d’una qüestió tècnico-legal i s’ha de fer així. Tenim, com ha citat abans el 
senyor Joan Puig, una sèrie de factures corresponents a l’any passat que s’han de passar a aquest 
any per diferents raons que després s’aniran desglossant. Aquestes factures que són de l’ordre 
aproximadament de 105 factures per un import total de 117.000 euros i fem la modificació del 
pressupost perquè primer és obligatori aprovar-les abans de posar-les en el pressupost, és a dir, 
primer cal aprovar el pressupost, després la incorporació d’aquestes factures i després la 
modificació que suposen per a poder-les pagar. Aquestes factures que pugen aquests 117.000 
euros estan desglossades en relativament pocs proveïdors; 50 i escaig factures són d’Endesa que 
les presentava a darrera hora i per temes de comptabilització no s’han pogut pagar en l’anualitat 
corresponent de l’any passat i per tant s’han de passar al pressupost actual. Un altre paquet 
important de quinze factures és del procurador que ens porta tots els temes judicials amb 
l’Ajuntament de Sant Cugat i també de les Bobines que no ha passat factura fins a última hora. 
Altres són errors en les factures que es demana al proveïdor que les corregeixi i aquesta correcció 
ha vingut també tard i altres corresponen a algunes factures en que el proveïdor havia posat en la 
mateixa factura diverses obres que corresponien a diferents partides i s’ha demanat la correcció i 
en aquesta el que era una factura original han passat a ser dues o fins i tot tres partides diferents. 
Altres raons per les quals hi havia factures que no entraven en el pressupost de 2010 era el fet de 
les famoses bases d’execució del pressupost en el qual saben vostès que una de les condicions 
per aprovar el pressupost 2010 va ser la supressió de les vinculacions entre partides; són partides 
molt semblants que si no hi caben en una partida es poden passar a un altre sense que canviïn els 
conceptes bàsics d’aquesta i en aquest cas com que estem molt condicionats per unes bases del 
pressupost que vam modificar que són molt rígides, i ja vam dir en el seu moment que ens 
crearien problemes i efectivament ens n’han creat i ens fan perdre agilitat a nivell de 
comptabilitat,  no cabien en el pressupost, si que hi cabien fent una modificació pressupostària 
que és el que deien les bases d’execució del pressupost i per tant ara ens veiem obligats a 
incorporar-les. Evidentment, cada factura es col�loca amb la partida corresponent del nou 
pressupost que acabem d’aprovar i aleshores hi ha petites correccions com per exemple el servei 
de missatgeria de l’Administració on hi ha una factura de 700 euros que s’ha de posar a la partida 
de despeses d’assistència jurídica que són aquestes que hem comentat del procurador de 9.000 
euros. D’energia d’enllumenat públic, tots els d’Endesa que va presentar les factures molt tard 
47.000 euros, el contracte de manteniment de l’enllumenat públic 33.000 euros i altres contractes 
de 300, 2.400, 500 i 92 euros i la concessió del transport on també hi ha hagut un escreix que no 
s’ha conegut fins després de la liquidació de 9.200 euros i la modificació del projecte de l’Escola 
Bressol amb 17.000 euros. En total hi ha un increment de la despesa, sobre aquells 7.404.748,70 
euros que dèiem del total del pressupost, d’aquestes factures pel valor de 117.000 euros. Com es 
paguen aquestes factures? Evidentment amb això es desquadre el pressupost d’aquell romanent 
de Tresoreria que hem aprovat en el primer punt, una part era pressupost afectat i una altra part 
la utilitzem per pagar aquestes factures, per tant, s’incrementa també el pressupost d’ingressos 
d’enguany amb la mateixa quantitat de 117.000 euros provinent del romanent de Tresoreria. Amb 
tot això, encara queda un romanent de Tresoreria important que veurem en les següents 
modificacions com l’anem gastant. Moltes gràcies.  
 
VOTACIÓ.- S’aprova per unanimitat dels nou membres presents. 
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5. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.3/11 DEL PRESSUPOST DE LA 
CORPORACIÓ 2011 PER INCORPORACIÓ DEL ROMANENT DE LA TRESORERIA, SUBVENCIONS I 
CRÈDITS PER LA REALITZACIÓ D’INVERSIONS. 
 
Atès 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 amb incorporacions de romanent de 
Tresoreria, subvencions, préstecs i contribucions especials. 
 
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.- De conformitat amb l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, es proposa l’aprovació de l’expedient de modificació 
de crèdit núm.2/2011 del pressupost 2011 a través d’un suplement de crèdit amb càrrec el romanent de 
Tresoreria, subvencions, préstecs i contribucions especials i que adjunta l’annex d’inversions. 
 
El pressupost una vegada modificat queda de la següent forma: 
 

MODIFICACIÓ DE CRÈDITS,  CRÈDITS EXTRAORDINARIS NÚM 3/11 

DESPESES 

CAP 6  INVERSIONS REALS   

CAPITOL 6 Descripció partida 
Consignació 

inicial i 
modificació 

Consignació  
definitiva 

08-151-601.00 Urb. Pg. Mestra Casasnoves STS  332.895,09 

09-165-609.00 PUOSC enllumenat Públic   202.000,00 

08-151-609.00 PUOSC construcció ponts  450.000,00 

03-321-609.00 Modificació projecte Escola Bressol i porxo  209.018,86 

07-151-609.00 Redacció projectes tècnics  1.866,70 

08-151-601.03 Urb. c/Mariscota  177.118,74 

08-491.641.00 Extres antenes wimax  4.425,00 

04-321-621.01 Inversions i millores CEIP F. Clua  20.000,00 

25-920-635.00 Lamines solars vidres edifici EMD  4.387,30 

 TOTAL CAPITOL 6  1.401.711,69 
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CAP 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL   
CAPITOL 7 Descripció partida   

07-459-770.00 Soterrament línies alta tensió 80%  1.554.568,16 

27-321-740.00 
Extres FEOLS accés F.Clua i Escola 
Bressol   46.380,11 

22-452-770.00 
Extres FEOLS Plaques solars complex 
esportiu  4.767,10 

 TOTAL CAPITOL 7  1.605.715,37 

    
CAP 9 PASSIUS FINANCERS   
CAPITOL 9 Descripció partida   

10-011-913.06 Amortització crèdit diputació  52.096,96 

 TOTAL CAPITOL 9  52.096,96 

TOTAL SUPLEMENT CRÈDITS  3.059.524,02 
 
 

INGRESSOS 

CAPITOL 3 TAXES I PREUS PÚBLICS  

350.00 CCEE Urb. c/Mariscota 162.950,19 

 TOTAL CAPÍTOL 3 162.950,19 

   

CAPITOL 7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL  

750.80 Subvenció PUOSC 2011 528.497,92 

761.00 Subvenció amortització crèdit   52.096,96 

 TOTAL CAPÍTOL 7 580.594,88 

   

ROMANENT DE TRESORERIA  

CAPITOL 8 ACTIUS FINANCERS  

870.02 Romanent parcial de tresoreria 594.915,31 

 TOTAL CAPÍTOL 8 594.915,31 

   

CAPITOL 9 PASSIUS FINANCERS  

913.00 Préstec B.SABADELL (soterrament línies a.t.) 900.000,00 

911.00 DIBA Caixa Crèdit (nova llar d'infants) 150.000,00 

911.01 DIBA Caixa Crèdit c/Mariscota 14.168,55 

913.01 Préstec Caixa Catalunya, (Soterrament línies) 324.000,00 

913.02 Préstec Mestres Casasnoves 332.895,09 

 TOTAL CAPÍTOL 9 1.721.063,64 

   

 TOTAL  3.059.524,02 
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TERCER.- Exposar el públic aquest acord pel termini de 15 dies mitjançant edicte publicat en el BOP els 
efectes d’examen i reclamació dels interessats. En el cas durant el termini d’exposició no es presenti cap 
al�legació l’expedient quedarà definitivament aprovat. 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que també 
utilitzant el romanent de Tresoreria una cosa que només hem citat molt de passada és que en el 
pressupost que hem aprovat no hi ha Capítol 6 que és el de noves inversions per tant no està previst amb 
els ingressos que hem fet, només gastem el que és el pressupost ordinari, no hi ha noves inversions per a 
enguany. Hem dit que les noves inversions és una de les coses que hem de reduir durant l’any, malgrat 
tot, en fem unes quantes que es poden dur a terme perquè tenim romanent de Tresoreria del qual una 
part estava afectat, una altra petita part l’hem gastat amb aquestes factures que quedaven  i una altra part 
encara quedarà per fer més coses durant l’any i ja tenim una sèrie d’inversions previstes; aquest total 
d’inversions és de 3.059.524,02 euros. Començant per les despeses, es tracta d’aquelles urbanitzacions 
que ja tenim començades, és a dir hem citat ja el projecte, com per exemple la urbanització del Passeig 
Mestres Casasnoves, el PUOSC  referent a les obres que hem de fer de l’enllumenat públic que és una 
subvenció però en la qual nosaltres hem d’aportar una certa quantitat, també del mateix Pla d’obres de la 
Generalitat la construcció dels ponts que es començaran a construir aviat per valor de 450.000 euros, 
l’enllumenat són 200.000 euros, la urbanització del Passeig  Mestres Casasnoves 300.000 euros, la 
modificació del projecte de l’Escola Bressol que encara es millorarà atès que cal fer la creació d’un porxo 
per valor de 209.000 euros, redacció de projectes per valor de 1.900 euros, la urbanització del Carrer 
Mariscota per 117.000 euros, un extra de 4.000 euros per a les antenes Wimax, la inversió per millores del 
col�legi Ferran i Clua per 20.000 euros i unes làmines solars que s’han de posar a les finestres d’aquesta 
Entitat per fer un estalvi energètic. També hem posat el que és el 80% del pagament del soterrament de 
les torres d’alta tensió per 1.550.000 euros. Extres d’unes obres de modificació dels accessos de l’Escola 
Bressol i del col�legi Ferran i Clua per valor de 46.000 euros i les plaques solars extres d’aigua calenta 
sanitària que s’han instal�lat en el complex esportiu per valor de 4.000 euros. També s’incorpora una 
despesa que és una amortització d’un crèdit que teníem de la Diputació de Barcelona per valor de 52.000 
euros, tot això dóna aquests 3.059.000 euros de despesa que fem en inversions. Com es finança tot 
plegat? el carrer Mariscota com que és un carrer que va per contribucions especials es cobra 162.000 que 
aportaran els veïns del propi carrer, la subvenció del PUOSC, malgrat que nosaltres hi hem de posar diners, 
és de 628.000 euros, un crèdit del qual tenim l’amortització subvencionats 52.000 euros; és un crèdit que 
entra i surt per dir-ho d’alguna manera, el préstec del Banc de Sabadell que firmarem d’immediat 
pràcticament després d’haver aprovat el pressupost per valor de 900.000 que va destinat al soterrament de 
les línies d’alta tensió, un crèdit de la Diputació de Barcelona de 150.000 euros, un altre crèdit també de la 
Diputació de Barcelona per al carrer Mariscota de 14.000 euros i altres préstecs de la Caixa de Catalunya 
per valor de 324.000 euros i un altre préstec per a la urbanització del carrer Mestres Casasnoves. També hi 
ha un petit romanent de Tresoreria que utilitzem i pel que no demanem crèdit que són 594.000 euros i tot 
això fa els 3.059.524,02 euros que fem en aquesta primera proposta d’inversions que estem plantejant. 
Moltes gràcies.     
 
VOTACIÓ.- Aquest punt queda aprovat per unanimitat dels membres del Consistori. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a les 
21.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 
 


