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ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 

CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL VINT-I-CINC DE JUNY DE DOS MIL QUINZE. 

 

A Valldoreix, el dia vint-i-cinc de juny de dos mil quinze, 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 19.00 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM CASTELLÓ I 

LÓPEZ –GRUP CIU-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-, senyor BERNAT GISBERT I 

RIBA–GRUP CiU-; senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-; senyor FERRAN MARGINEDA 

AGUSTIN –GRUP CUP-PC-; senyor NOËL CLIMENT JURADO –GRUP ERC-MES; i senyora SUSANNA 

CASTA I BALCELLS –GRUP CIUTADANS-; 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 el president 

excusa l’absència del senyor FRANCESC XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS –GRUP CUP-PC- 

i es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són objecte de la present 

sessió. 

 

1. PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE LA JUNTA DE VEÏNS DE L’EMD DE 

VALLDOREIX. 

 

Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que de conformitat amb el que disposa l'article 97 del Decret 

Legislatiu, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i del règim Local de 

Catalunya, així com l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals, i en ús de les 

facultats que la vigent legislació confereix, es proposa a la Junta de Veïns l’adopció del següent 

ACORD: 

 

PRIMER.- DETERMINAR, de conformitat amb l’article 46.2 de la Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva redacció donada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, 

que el Ple d’aquesta EMD de Valldoreix celebrarà sessions ordinàries cada dos mesos: als mesos de 

gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, i que tindrà lloc penúltim dijous de cada mes que 

correspongui, a les 20.00 hores, a la Sala de Sessions de l’EMD o lloc habilitat legalment a l’efecte, 

sense perjudici de la celebració d'altres plens extraordinaris i urgents conforme a la normativa 

aplicable. 

 

SEGON.- FACULTAR al President de la Junta de Veïns, prèvia consulta a la Junta de Portaveus, per 

avançar o modificar la data de celebració de les sessions ordinàries en preferència dins del mateix 
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mes de la seva celebració, quan aquest es trobi a prop o dins de període vacacional i es puguin veure 

afectats la correcta tramitació administrativa dels assumptes a tractar i de l’ordre del dia de la sessió. 

 

TERCER.- DETERMINAR que la sessió ordinària del mes de juliol de 2015, se celebrarà el dijous dia 

23 de juliol , i la Junta de Portaveus el dijous dia 16 de juliol de 2015.  

 

QUART.- DETERMINAR que l’Ordre del Dia de les sessions plenàries ordinàries de la Junta de Veïns  

tindrà com a mínim el següent ordre: 

 

1. Aprovació de l’acta o les actes de la sessió o sessions anteriors.  

2. Mocions i propostes presentades pels grups municipals. 

3. Propostes d’acord presentades per l’equip de govern. 

4. Acció de govern. 

5. Precs i Preguntes 

 

CINQUÈ.- DETERMINAR que les convocatòries dels plens es faran per via telemàtica. 

 

SISÈ.- Les Juntes de Portaveus se celebraran el dijous abans de la celebració del Ple ordinari mensual, 

a les 19 hores, i es procurarà facilitar tota la documentació que s’ha de debatre en el Ple. En la Junta 

de Portaveus es donarà compte dels Decrets de la Presidència, i de tota la correspondència 

institucional d’interès rellevant, el qual es podrà comentar en l’apartat de precs i preguntes. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula la senyora SUSANNA CASTA I BALCELLS i manifesta 

que: li sembla que es una pràctica que porteu temps fent-la a l’EMD i em sembla coherent i pràctica, 

però el que si que li agradaria és que hi haguessin més audiències públiques i que aquestes es 

poguessin gravar. Aquesta és la única aportació que vull fer en aquest punt. 

 

Pren la paraula el senyor FERRAN MARGINEDA I AGUSTIN i manifesta que: de fet ell vol posar un 

més 1 a la Susanna, en aquest cas, per comentar aquest tema, i preguntar per qüestió 

procedimental de nou a la Secretària, quan es presenta un punt, exposem el  nostre argumentari per 

votar a favor, en contra o abstenir-nos, o és posterior? Primer es presenta una argumentació al 

respecte i després es fa el torn de votacions? És així? 

 

Contesta la Secretària-interventora i manifesta que és així, primer es presenta l’argumentació i 

després es fa la votació. 

 

Pren la paraula el senyor FERRAN MARGINEDA I AGUSTIN i manifesta que: val, ara ja ho tinc clar. 
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Merci. 

 

 
VOTACIÓ: S’aprova per 5 vots a favor de CiU; 1 vot en contra de Ciutadans; 2 abstencions, 1 de 

CUP-PC i 1 d’ERC-MES. 

 

2. DONAR COMPTE DE LA CREACIÓ D’ÀREES DE GOVERN I NOMENAMENT DELS SEUS 

MEMBRES. 

 

Pren la paraula el PRESIDENT i dóna compte del següent Decret núm. 438/15, de data 15 de juny de 

2015: 

 

“Ateses les atribucions que m’atorga la llei municipal i de règim local de Catalunya, així 

com el Reglament d’Organització i Funcionament dels ens locals. 

 

HE RESOLT: 

 

PRIMER.- Crear les següents àrees de govern: 

 

Àrees de govern: 

 

- Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, Planejament, Obres i 

Serveis Urbans i vialitat. 

 

- Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut,  Esports i Gestió de Residus.  

 

- Atenció a les Persones, Serveis Socials, Educació, Recursos Humans, 

Mobilitat i Transport Públic. 

 

- Economia, Serveis Generals,  Gestió i desenvolupament d’ equipaments 

estratègics,  Participació Ciutadana i Pla d’Actuació Municipal. 

 

- Medi ambient i Sostenibilitat, Cultura, Gent Gran, Salut, Comerç i 

Promoció Econòmica a les empreses  i Can Monmany. 

 

SEGON.- ESTABLIR que el President es farà càrrec de les següents àrees de govern: 
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 JOSEP PUIG BELMAN: Infraestructures, Seguretat Ciutadana, Urbanisme, 

Planejament, Obres i Serveis Urbans i vialitat. 

 

TERCER.- NOMENAR els vocals encarregats d’aquestes àrees de govern: 

 

 BERNAT GISBERT RIBA:  Comunicació i Noves Tecnologies, Joventut,  

Esports i Gestió de Residus. 

 

 SUSANA HERRADA CORTÉS: Atenció a les Persones, Serveis Socials, 

Educació, Recursos Humans, Mobilitat i Transport Públic. 

 

 XAVIER GAVALDÀ CARBONELL: Economia, Serveis Generals,  Gestió i 

desenvolupament d’ equipaments estratègics,  Participació Ciutadana i Pla 

d’Actuació Municipal. 

 

 JOAQUIM CASTELLÓ LÓPEZ : Medi ambient i Sostenibilitat, Cultura, Gent 

Gran, Salut, Comerç i Promoció Econòmica a les empreses  i Can Monmany. 

 

TERCER.- DONAR compte d’aquest Decret al Ple municipal en la primera sessió que 

celebri, notificar-lo a les persones interessades, i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la 

província.” 

 

 

3. CONSTITUCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I NOMENAMENT DE PORTAVEUS. 

 

Pren la paraula el PRESIDENT i exposa el que disposa l'article 25 del Reial  Decret 2568/1986, de 28 de 

novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les 

Corporacions Locals, i d'acord amb allò que estableix l'art. 50 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. 

 

Vist l’escrit presentat pels vocals del grup de CiU. 

 

Vist l’escrit presentat pels vocals del grup de la CUP-PC. 

 

Vist l’escrit presentat pel vocal del grup d’ERC-MES. 

 

Vist l’escrit presentat pel vocal del grup de Ciutadans. 
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Es proposa al Ple d’aquesta  Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

  

PRIMER.- LA CONSTITUCIÓ dels diferents grups polítics, dels seus integrants i dels respectius 

portaveus. 

 

CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) 

 

INTEGRAT PELS VOCALS: Josep Puig Belman, Susana Herrada Cortés, Bernat Gisbert Riba, Xavier 

Gavaldà Carbonell i Joaquim Castelló Lopez  

 

NOMENAMENT DE PORTAVEU:  Bernat Gisbert Riba i substitut Susana Herrada Cortés 

 

CUP-PC 

 

INTEGRAT  PEL VOCAL: Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos i Ferran Margineda Agustin 

 

NOMENAMENT DE PORTAVEU: Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos i substitut Ferran Margineda 

Agustin 

 

ESQUERRA REPÚBLICANA- MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) 

 

INTEGRAT PEL VOCAL: Noel Climent Jurado 

 

NOMENAMENT DE PORTAVEU: Noel Climent Jurado 

 

CIUTADANS  

 

INTEGRAT PEL VOCAL Sussana Casta Balcells 

 

NOMENAMENT DE PORTAVEU:  Sussana Casta Balcells 

 

SEGON.- CONSTITUIR la Junta de Portaveus d'aquesta EMD de Valldoreix, que romandrà formada 

pel President i tots els portaveus. 

 

VOTACIÓ: S’aprova per unanimitat dels membres presents de la corporació.  
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4. ACORD PEL NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN ÒRGANS 

COL·LEGIATS I ALTRES. 

 

Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i exposa el que disposa l'article 58.c) del Reial  

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament 

i règim jurídic de les Corporacions Locals, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del 

següent ACORD: 

 

PRIMER.- Nomenar els següents representants de l'EMD en els òrgans col·legiats que s'esmenten a 

continuació: 

 

REPRESENTANT ÒRGANS COL·LEGIATS 

Joaquim Castelló López CONSORCI DEL PARC DE COLLSEROLA 

Bernat Gisbert Riba ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL DE COMUNICACIÓ I 

INFORMACIÓ CIUTADANA DE SANT CUGAT DEL VALLÈS  

Joaquim Castelló López CONSELL GENERAL DE L'ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL 

CENTRE CULTURAL DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Susana Herrada Cortés CONSELL MUNICIPAL DE SERVEIS SOCIALS, ACCIÓ SANITÀRIA I 

IGUALTAT 

Bernat Gisbert Riba CONSELL MUNICIPAL D’ESPORTS 

Joaquim Castelló López ÒRGAN ESPECIAL PER LA GESTIÓ DE LA XARXA D’ESPAIS 

D’INTERÈS NATURAL 

Joaquim Castelló López COMITÈ LOCAL DE LA CREU ROJA DE VALLDOREIX  

Susana Herrada Cortés CONSELL ESCOLAR DE l’ESCOLA JAUME FERRAN I CLUA 

Susana Herrada Cortés UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU  

Susana Herrada Cortés CONSELL MOBILITAT DE L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT 

Josep Puig Belman i Susana 

Herrada Cortés 

AGRUPACIÓ DE MUNICIPIS TITULARS DEL SERVEI DE TRANSPORT 

URBÀ DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA. ( AMTU ) 

Josep Puig Belman COMISSIÓ ESPECIAL SEGURETAT CIUTADANA  

Susanna Herrada Cortés CONSELL ESCOLAR SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Xavier Gavaldà Carbonell i 

Susana Herrada Cortés 

CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL 

 

 

SEGON.- NOMENAR els següents responsables del Pla de Protecció Civil de Sant Cugat del Vallès: 
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RESPONSABLE DE L’EMD DE VALLDOREIX: 

Càrrec operatiu/ Càrrec 

habitual 

Nom Dades de 

localització 

EMD – Valldoreix 

Responsable 

Josep Puig Belman 

(President) 

Mòbil 24 h 

Telèfon fix 

Email 

 

 

TITULARS  del CONSELL ASSESSOR: 

Càrrec operatiu/ Càrrec habitual Nom Dades de 

localització 

EMD – Valldoreix 

Representant de l’EMD de 

Valldoreix 

Joaquim Castelló López 

(Vocal de l’Àrea de Medi Ambient de 

l’EMD) 

Mòbil 24 h 

Telèfon fix 

Email 

 

 

SUBSTITUTS del CONSELL ASSESSOR: 

Càrrec operatiu/ Càrrec habitual Nom Dades de 

localització 

EMD – Valldoreix 

Substitut del Representant de 

l’EMD de Valldoreix 

Laura Suari Andreu 

(Tècnica de Medi Ambient de l’EMD) 

Mòbil 24 h 

Telèfon fix 

Email 

 

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN i manifesta 

que tot i que són obvis els motius que el govern de l’EMD de Valldoreix ha tingut en compte per fer la 

llista dels nomenaments i de càrrecs, no podem estar d’acord des del punt de vista que com a 

representants d’una part de la voluntat popular dels valldoreixencs i valldoreixenques, no s’ha tingut en 

compte cap, no només de la CUP –Procés Constituent, sinó de l’oposició a l’hora de proposar algun 

càrrec d’aquesta llista.  

 

Pren la paraula el senyor NOËL CLIMENT JURADO i manifesta que seguint una mica en aquesta línia, 

entenem que la ciutadania el que demana cada cop més és que hi hagi participació i entenem que no hi 

ha hagut cap debat al respecte, sense posar en dubte la vàlua de les persones que s’han triat per fer-

ho, creiem oportú que hagués estat bé parlar-ne una mica més i veure de quina manera se li podia 

donar participació als vocals que no estan al govern.  
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Contesta el PRESIDENT i dóna les gràcies per les aportacions fetes i manifesta que podien haver 

manifestat tot això a la Junta de Portaveus quan van rebre la informació d’aquests punts i ho 

haguéssim pogut parlar llavors, però és evident que qualsevol delegat de l’EMD en aquestes 

corporacions us transmetrà tota la informació que rebin. Gràcies. 

 

VOTACIO: S’aprova per 5 vots a favor del grup de CiU; 1 vots en contra del grup CUP i 1 d’ERC; i 1 

abstenció del grup Ciutadans. 

 

5.  NOMENAMENT DE TRESORER. 

 

Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que de conformitat amb l'article 2.f) del Reial decret 1732/1994, 

de provisió de lloc de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la 

tresoreria de les Corporacions amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un membre de la 

Corporació, quin és el cas d'aquesta EMD de Valldoreix. 

 

Per tot això, es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- NOMENAR com a Tresorer d'aquesta EMD de Valldoreix al  Vocal d’aquesta EMD senyor 

XAVIER GAVALDÀ CARBONELL, amb efectes del dia 13 de juny de 2015. 

 

SEGON.- NOTIFICAR la present resolució al Sr. Xavier Gavaldà Carbonell. 

 

VOTACIÓ: S’aprova per unanimitat dels membres presents de la corporació. 

 

6. APROVAR LA CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES. 

 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa el que disposa l'article 48 del Decret 

Legislatiu, 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i del règim Local de 

Catalunya, així com l'article 38 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 

Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions Locals, es proposa a la Junta 

de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.-  CONSTITUIR la  COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES, la qual serà  presidida pel 

President de l’EMD, senyor Josep Puig Belman, i integrada pels següents membres: 

 

 

SEGON.-  El SISTEMA DE VOT serà el ponderat, essent la ponderació la següent: 
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 President que pertany al grup CiU- Actuem.............. ..... ......................3 vots 

 Representant del Grup Municipal de CiU ..................................... ………2 vots 

 Representant del Grup Municipal de la CUP........... .......... ...................2 vots 

 Representant del Grup Municipal d’Esquerra Republicana.....................1vot 

 Representant del Grup Municipal del Ciutadans         ....................... …1vot 

  

TERCER.- A petició de cada grup municipal nomenar: 

 

- Xavier Gavaldà Carbonell, com a representant del Grup de CiU. 

- Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos com representant del Grup de la CUP, i substitut Ferran 

Margineda Agustin. 

- Noel Climent Jurado com a representant del Grup d’ERC. 

- Susanna Casta Balcells, com a representant del grup de Ciutadans. 

 

QUART.- La Comissió Especial de Comptes assumirà les competències que l'art. 58 de la llei municipal i 

de règim local de Catalunya,, en concordança amb l'art. 212 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, 

Reguladora de les Hisendes Locals, atribueix a la Comissió Especial de Comptes. 

 

VOTACIÓ: S’aprova per 5 vots a favor del grup de CiU, 1 vot en contra del grup CUP-PC i 1 del grup 

d’ERC-MES, i 1 abstenció de Ciutadans. 

 

7. APROVACIÓ D’INDEMNITZACIONS PER ASSISTÈNCIES A ÒRGANS COL·LEGIATS, 

RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DE LA CORPORACIÓ I APORTACIÓ A GRUPS. 

 

Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que l’article 75 de la llei de bases 

del règim local estableix que els membres de les Corporacions Locals estableix percebran 

retribucions per l’exercici dels seus càrrecs, tant amb dedicació exclusiva com parcial, o bé una 

compensació econòmica per assistència  efectiva a les sessions dels òrgans col.legiats de la 

Corporació en la quantia establerta pel Ple. 

 

Atès que l’article 75 bis de la llei de bases del règim local introduït per  la llei 27/2013, de 27 de 

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local, estableix que els membres de 

les Corporacions Locals seran retribuïts per l’exercici del seu càrrec, amb els límit màxim del 55% del 

sou d’un Secretari d’Estat per les poblacions entre 5001 i 10.000 habitants. 

 

Atès que el Reial Decret-llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructures i 
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transport, i altres mesures econòmiques, en el seu article undècim apartat tres, estableix que 

s’afegeix una nova disposició adicional nonagèsima a la llei de pressupostos generals de l’Estat pel 

2014, en virtud de la qual s’estableix el límit màxim total que poden percebre els membres de les 

Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, atenent a la població. 

 

Atès que el límit màxim a percebre per una població entre 5.001 i 10.000 habitants, que és el tram 

que es troba Valldoreix, és de 45.000 euros. 

 

Atès que segons l’informe de la Diputació de Barcelona, en virtut del règim transitori (que permet 

conservar la condició d’entitat local a les entitats d’àmbit territorial inferior al municipi) l’EMD es 

troba sotmesa a les determinacions de LRSAL, entre les quals s’inclouen les previsions de l’article 75. 

Ter 1. Per tant, tenint en compte la població de l’EMD de Valldoreix, són 3, com a màxim els 

membres electes que podrien ostentar la dedicació exclusiva. 

 

Per altra, banda i també segons l’informe de la Diputació de Barcelona, no s’estableix cap limitació al 

nombre de càrrecs públics que poden ostentar la dedicació parcial, ara cal recordar que únicament 

es pot ostentar aquest tipus de dedicació si es realitzen funcions de presidència o vicepresidència, si 

s’ostenten delegacions o es desenvolupen responsabilitats que requereixin aquesta dedicació (article 

75.2 de la LRBRL). 

 

Finalment, i també segons l’informe de la Diputació de Barcelona, en aplicació de la Nota Explicativa 

del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, el límit màxim a percebre per les dedicacions 

parcials, dependrà del percentatge de dedicació assignat (75%; 50% o 25%) que correspongui a la 

quantia màxima ( 45.000 euros en el cas de Valldoreix) per tram de població prevista en la llei de 

pressupostos 2014. Aplicant aquests percentatges, al 75% de la jornada li correspondria una 

retribució màxima de 33.750 euros anuals, al 50% de la jornada li correspondria, com a màxim una 

retribució de 22.500 euros anuals, i al 25% de la jornada li correspondria, com a màxim, 11.250 

euros anuals. 

 

Atès que l’article 73 de la llei de bases del règim local estableix que les Corporacions podran assignar 

dotacions econòmiques als grups municipals, constituïdes per una part fixa i una altra variable en 

funció del nombre de membres de cada grup, i que aquestes assignacions no es poden destinar a 

remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la corporació o a l’adquisició de béns que 

puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.  

 

Es proposa al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 
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PRIMER.- ESTABLIR les següents quantitats econòmiques per assistència efectiva al Plens, Juntes 

de Portaveus, i altres reunions col.legiades al President i als vocals que no tinguin dedicació exclusiva 

ni parcial amb efectes del dia 13 de juny de 2015: 

 

 240 € per assistència efectiva als Plens ordinaris o extraordinaris 

 200 € per assistència efectiva a les Juntes de Portaveus o a la Comissió Especial de Comptes. 

 

Aquestes quantitats es cobraran amb un màxim de 5.200 euros anuals. 

 

Les assistències als Plens seran justificades per l’acte oficial; les assistències a les Juntes de 

Portaveus i a la Comissió especial de Comptes seran justificades per l’Acta que aixecarà la Secretària 

de la Corporació. 

 

SEGON.- Determinar que la jornada de referència que es considera a temps complet, serà de 37’5 

hores setmanals. 

 

TERCER.- Establir unes retribucions anuals per la Presidència que exercirà amb règim de dedicació 

exclusiva i pels vocals amb dedicació parcial, que es percebran  en 12 pagues, a partir del dia 13 de 

juny de 2015: 

  

 43.710 € anuals el Sr. Josep Puig Belman que desenvoluparà les seves funcions de President 

de l’EMD de Valldoreix, en règim de dedicació exclusiva, amb una dedicació de 37’5 hores 

setmanals, que representa la totalitat de la jornada de referència. 

 

 26.100 € anuals per a les vocalies amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de 

28’12 hores setmanals, que representa un 75 per cent de la jornada. 

 

 15.500 € anuals per a les vocalies amb adscripció d’àrea de govern, amb una dedicació de   

18’75 hores setmanals, que representa un 50 per cent de la jornada 

 

QUART.- DETERMINAR els membres que realitzaran les seves funcions en règim de dedicació  

parcial i els vocals que percebran assignacions per assistència al Ple i a les Juntes de Portaveus: 

 

Els Srs. Susanna Herrada Cortés  i Joaquim Castelló López, desenvoluparan les seves funcions, amb 

règim de dedicació parcial amb una dedicació de 28’12 hores setmanals, que representa una 

dedicació del 75 per cent,  com a vocals amb adscripció d’àrea, a partir del dia 13 de juny de 2015, 

en la quantia establerta en l’apartat tercer d’aquest acord. 
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Els Srs. Xavier Gavaldà Carbonell i Bernat Gisbert Riba, desenvoluparan les seves funcions, amb 

règim de dedicació parcial amb una dedicació de 18’75 hores setmanals, que representa una 

dedicació del 50 per cent, com a vocals amb adscripció d’àrea, a partir del dia 13 de juny de 2015, 

en la quantia establerta en l’apartat tercer d’aquest acord. 

 

La resta de vocals, els Srs. Xavier Humet Cienfuegos-Jovellanos, Ferran Margineda Agustin, Noel 

Climent  i Susanna Casta  percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels 

òrgans col.legiats en les quanties i límits assenyalats en el primer apartat d’aquest acord. 

 

CINQUÈ.- Assignar una dotació econòmica anual per als grups municipals de 700 euros anuals, més 

300 euros anuals per cada vocal que composi el grup, que serà lliurada al portaveu del grup. 

Aquesta dotació s’abonarà amb efectes del dia 13 de juny de 2015. 

 

SISÈ.- Ordenar la publicació d’aquest acord en el BOP i DOGC. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN i manifesta 

que: m’agradaria fer una reflexió, i m’ajudaré de la xuleta, i és que l’augment d’aquesta partida 

només pels membres del govern, em porta a preguntar-me algunes coses. Prèviament posar en 

dubte la necessitat de pujar-se el sou quan la tendència creiem –segons els nostres plantejaments 

polítics-, hauria de ser una reducció progressiva dels mateixos de forma unificada. Nosaltres 

entenem que no ha de ser arbitrari com està succeïnt i això genera, de fet és evident que genera un 

increment de les retribucions pel govern i un decrement clarament per nosaltres, però la tendència 

hauria de ser el decreixement en aquest cas de les retribucions. I això justificaria creant el que 

nosaltres, per exemple, en assemblea parlem d’una caixa de resistència, tot el que generéssim de 

més, nosaltres parlaríem de fer-ho servir en partides com per exemple l’Escola Bressol. L’Escola 

Bressol sempre aniria bé que estigués dotada d’un capital extra que sortís de les nostres butxaques, 

que de fet simplement som unes persones que gestionem els diners públics, no? No ens hem 

de....m’estic embolicant, tant és. El cas és aquest. Em pregunto si pot ser que tingui més valor els 

vots que genera Convergència i Unió que els vots de la resta de les persones que no els han votat? 

Això és una pregunta que em plantejo. Entenc que el que no entendran les veïnes i els veïns, 

provant de fugir d’interpretacions fàcils, és quin sentit i a què porta aquesta redistribució de capital, 

és a dir, quan mires un cartipàs –com comentàvem abans-, el de la legislatura anterior i mires el 

d’aquesta ara, tornant a defugir les interpretacions fàcils, et sobta. Sobta veure aquest bescanvi de 

xifres, tant a l’alça per una banda i tant a la baixa per l’altra. Entenem que si hi ha alguna explicació 

fora de l’àmbit jurídic i administratiu que justifiqui posar els interessos, semblen pràcticament 

particulars en aquesta redistribució de capitals, on no ho acabem d’entendre. Com ho veuran això els 
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treballadors de l’EMD que fa temps que tenen el sou congelat. Jo trobo que és molt difícil 

d’entendre, si ets un treballador com jo i com molta gent d’aquí, que sinó s’explica molt bé, com ho 

poden arrribar a entendre, que hi hagi aquesta diferència tant abismal entre els augments i en el seu 

cas senyor President la congelació del sou, i el nostre sou que ha menguat de mala manera, que 

tampoc ens interessa molt que sigui un sou molt alt, ja que nosaltres ho posariem tot a caixa de 

resistència i endavant, però és difícil d’entendre. Llavors comentar que en el discurs inagural, perdó, 

en el discurs incial que va fer vostè mateix senyor Puig, va transmetre bona voluntat i va comentar 

que tenia la mà estesa, va comentar que hi hauria diàleg i la primera decisió que es pren referent al 

cartipàs, és de forma unilateral, sense haver-se rebut el cartipàs prèviament perquè nosaltres el 

puguem com a mínim i haver-lo llegit a la Junta de Portaveus, i no l’haguem pogut estudiar. Per tant 

erem simples convidats a la seva reunió, que els honora, que està molt bé que estiguem convidats, 

però m’hagués agradat tenir les eines per poder dir alguna cosa més. Esperem que no sigui un reflex 

del que podem esperar d’aquest govern, a veure un bon pica pica a la sortida amb cambrers amb 

pajarita i després “si te he visto no me acuerdo”, tampoc ens agradaria que fos així el tema. Al pica 

pica no ens vam quedar, no ens sembla correcte, ja ho dic ara perquè no m’ho podia callar, perquè 

en el seu moment era una descortesia, però ara si que és el moment de dir-ho. I resta veure com 

aniran les coses, però el camí del canvi que esperen les persones i que esperem nosaltres també de 

fer formes de govern, el que se’n diuen la nova política que tant està en boca de tots, penso que 

aquest primer pas de signar un cartipàs d’aquesta manera no són les formes adequades i fent un 

paral·lelisme els deirem que tots en som testimonis, des de les altes instàncies estatals i judicials que 

s’imposen criteris polítics que justifiquen legalment certs plantejaments que estan molt lluny de la 

ètica i de la voluntat polpular. No cal posar exemples però tots sabem de què parlo i sabem que la 

ètica ha de formar part del nostre adn, tornem a veure aquí com queda supeditada com d’altres 

vegades, a una legalitat que afavoreixi interessos partidistes i entenem que el que fan vostès amb la 

decisió de fer el cartipàs com l’han fet, s’ajusten a la legalitat, ho entenem perfectament, però penso 

que haurien d’anar una mica més enllà, almenys en les propostes i amb la voluntat. Després, com a 

mínim parlar-ho, pensem nosaltres. Res més, veïnes, veïns, president i vocals, treballar pel poble 

sempre serà la nostra fita i per això no callarem davant de fets com aquests i tant de bo siguin curts. 

 

Pren la paraula el senyor NOËL CLIMENT JURADO i manifesta que: si mirant una mica –de fet ja ho 

vam parlar en la reunió que vam tenir per parlar d’aquest tema-, nosaltres ja vam mostrar el nostre 

descontent, tornem-hi eh! no podem estar parlant constantment en campanya i un cop tenim l’EMD 

constituït de participació, i el primer que fem és prendre decisions unilaterals que afecten alguna 

cosa tant sensible com és la part aquesta econòmica. Des d’Esquerra Republicana-Mes, i parlant-ho 

també amb gent de Veïns Progressistes i gent d’Iniciativa per Catalunya-Verds, que no té 

representació aquí però que també em van demanar que parlés en boca d’ells, ningú dubte de les 

ganes de treballar pel poble, ningú ho dubte perquè si algú es vol dedicar a la política, ho fa perquè 
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vol, però si que es veu d’una manera bastant barruera el tema aquest d’haver incrementat el salari 

del govern i haver reduit gairebé a la meitat les retribucions que li pertocarien als vocals de 

l’oposició. Nosaltres seguirem treballant perquè no estem aquí per diners i per tant no ens preocupa 

això, però si que hauria estat una molt bona oportunitat de dir escolta reduim-nos tots el salari, 

busquem la manera de com ho podem fer, i mirem que fem a partir d’ara, no? Això no ha estat sols 

amb les retribucions d’assistència, que estic totalment d’acord que es facin per assistència, també és 

cert que a l’Ajuntament de Sant Cugat per exemple, hi ha hagut un altre tipus de pacte i 

curiosament hi és perquè no tenen majoria absoluta per poder-ho fer. Llavors no voldria creure que 

estem fent un discurs de majories amples, però llavors en el moment en que jo tinc majoria absoluta 

el que faig és aplicar rodet i ja està. Per la meva part votaré en contra, evidentment, perquè 

considero que no és una cosa que s’hagi fet ben feta. Gràcies. 

 

Pren la paraula la senyora SUSANNA CASTA BALCELLS i manifesta que: hi ha una cosa que abans 

m’he deixat però que també entra en el fil d’aques debat, i és que no hem d’oblidar mai que gràcies 

a lo incongruent que és els sistema electoral a Valldoreix, vostès tenen la majoria absoluta. Però 

realment aquí tenim representats més vocals de l’oposició que no pas de CiU-Actuem o de CiU. A mi 

el sistema de les retribucions per part de la vocalia de l’oposició em sembla correctíssima i jo a 

l’entrar aquí pensava que no anavem a cobrar quasi bé res, i és una sorpresa el cobrar, però també 

és veritat que jo he fet els meus números quan he vist les rebaixes aquestes i l’augment vostre, i 

llavors és veritat que el senyor president s’ha posat un sou de 40 i pico mil d’euros que és el més alt 

que li pot permetre, més alt no podria ser. Posava 45.000€, per això són 1.200€ menys a l’any, que 

això per mesos és “una minucia” em sembla que no és res. Respecte amb els altres, em sembla que 

Valldoreix segons la població, té dret a tres vocals a temps complert i que heu escollit entre vosaltres 

i em sembla correcte perquè sou el govern i teòricament teniu molta feina. Nosaltres també, perquè 

vosaltres sou 5 persones per a totes les àrees de govern i ell te que parlar de totes les àrees de 

govern per una sola persona, i ell també i en son dos, i jo també. El nostre treball em sembla que 

també és important, no? Crec jo. Com diu ell, això és una majoria absoluta i passeu el rodet i ja 

està! Estic una mica nerviosa, es nota? Oi que si? Després volia dir que si estic d’acord amb les 

retribucions de l’oposició però ja que vosaltres heu escollit el temps parcial, el que si que m’agradaria 

és així com la gent –jo vinc del sector privat- fitxa en les seves empreses, i entenc que els del sector 

públic també, seria un exercici de transparència que tots els que es dediquen amb temps parcial, 

poguessin posar l’agenda del seu dia a dia, al servei dels veïns, a la web de transparència de l’EMD 

de Valldoreix i així no hi hauria dubtes ni problemes de si treballa molt o poc. Respecte als números 

aquests que heu fet per rebaixar els sous, m’he adonat que a la legislatura anterior, tant els partits 

polítics com els vocals que tenen a l’oposició cobraven unes quantitats. Hi ha hagut un estalvi de 4 

mil i pico euros, també és veritat que els quatre vocals que estem aquí, cobraríem actualment –si 

cobréssim el mateix que els vocals de l’oposició de la legislatura anterior-, cobrariem 38.000€ i 
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actualment cobrem 20.000€ menys. També s’ha de dir que hi ha hagut un estalvi de 20.000€ i 

efectivament heu fet un estalvi molt important, però mai amb els vostres sous. El que heu fet és 

aquest estalvi l’heu aplicat als vostres sous per apujar-los. És veritat que treballeu més però els 

polítics no estem aquí per cobrar. Estem aquí per una funció pública i perquè realment volem fer 

coses pel poble, jo estic aquí per això. No puc votar a favor d’aquesta proposta. 

 

Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ CARBONELL i manifesta que: el primer de tot que cal recordar 

és que el sou del president no ha tingut cap variació, 43.750€ si no recordo malament és el que 

cobrava fins ara. La LRSAL a la última legislatura va limitar el sou del president a 45.000€ i per tant 

estava per sota, es va quedar congelat i és el que cobrava fins ara. També és cert que ens permeten 

tenir tres persones dins de la corporació a temps complert, amb dedicació exclusiva i que només 

tindrem el president i tots els altres a dedicació parcial. S’ha d’entendre que els sous de l’anterior 

legislatura estaven determinats per 15 hores i ara estan determinats per 28 hores, dos vocals i per 

18,75 hores dos vocals més. Per tant és veritat que el sou augmenta però la dedicació augmenta 

més que el sou. No em sembla malament fer públic les agendes perquè es veurà que fem més hores 

de les 28 hores establertes. Quan et dediques a la política t’hi dediques perquè t’agrada i el sou és el 

que t’ajuda a viure, però t’hi dediques perquè t’agrada sobretot. La LRSAL també limita el sou del 

president a 45.000€ i els vocals o regidors podia ser fins el 75% és a dir podia ser 33.750€ i recordar 

que són 26.100€ el que cobrarem. Hi ha hagut un augment, hi ha hagut un augment d’hores i un 

augment de dedicació. 

 

VOTACIÓ: S’aprova per 5 vots a favor del grup de CiU; 1 vot en contra del grup CUP-PC, 1 ERC-

MES i 1 del grup Ciutadans. 

 

 

El senyor JOSEP PUIG BELMAN cedeix la presidencia al senyor BERNAT GISBERT RIBA per ser un 

tema directament personal, i s’absenta del seu lloc habitual i se’n va al final de la sala de plens. 

 

8.- DECLARACIÓ DE LA COMPATIBILITAT DEL SR. JOSEP PUIG BELMAN, PRESIDENT 

D’AQUESTA ENTITAT MUNICIPAL PER EXERCIR L’ACTIVITAT PROFESSIONAL PRIVADA 

D’ADMINISTRADOR DE L’EMPRESA INSTAL.LACIONS JOSEP PUIG, S.L. 

 

Pren la paraula la senyora SUSANA HERRADA CORTÉS i exposa que atesa la petició presentada en data 

18 de juny de 2015, pel  Sr. Josep Puig Belman, demanant que per part del Ple de la Junta de Veïns se 

li atorgui la compatibilitat per exercir l’activitat privada com a administrador de l’empresa Instal.lacions 

Josep Puig, S.L amb l’activitat pública de President de l’EMD de Valldoreix en règim de dedicació 

exclusiva 
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Atès el següent l’informe de jurídic emès per la secretària de l’EMD, en data 18 de juny de 2015: 

 

“Fonaments jurídics. 

 

1.- Objecte del present informe 

 

Es objecte del present informe dictaminar sobre la procedència de declaració o denegació d’atorgament 

de compatibilitat al President de l’EMD de Valldoreix, Josep Puig Belman, que té dedicació exclusiva a 

l’Entitat, amb l’exercici de l’activitat privada com a administrador de l’empresa Instal.lacions Josep Puig, 

S.L. 

 

 2.- Normativa aplicable 

 

L’article 75.1 de la llei reguladora de les Bases del Règim Local, modificat per la llei 14/2000, estableix 

que els membres de les Corporacions Locals percebran retribucions per l’exercici dels seus càrrecs quan 

els desenvolupin amb dedicació exclusiva... 

 

En el segon paràgraf d’aquest article estableix que en el supòsit que es cobrin aquestes retribucions, la 

seva percepció serà incompatible amb la d’altres retribucions amb càrrec als pressupostos de les 

Administracions públiques i dels ens, organismes o empreses d’elles dependents, així com per al 

desenvolupament d’altres activitats, tot això en els termes de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, 

d’Incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. 

  

Per tant, la llei de Bases del Règim Local remet a la llei 53/84 per regular les incompatibilitats dels 

membres de les Corporacions Locals que perceben retribucions amb dedicació exclusiva. 

 

La llei 53/1984, de 26 de desembre, regula en el capítol III les incompatibilitats amb les activitats 

públiques, i en el capítol IV les incompatibilitats amb les activitats privades. 

 

El Sr. Puig ha demanat la compatibilitat de la percepció de les retribucions en dedicació exclusiva, amb 

una activitat privada que és la de ser administrador d’una societat privada, per tant entenc que li serà 

d’aplicació el capítol IV,  articles 11 a 15 de la llei 53/1984, que permet l’exercici d’una activitat privada 

amb una sèrie de limitacions que en els apartats següents es detallaran.  Segons la consulta referència 

1139/2001, del Consultor de los Ayuntamientos, s’ha d’entendre que la incompatibilitat afecta al 

desenvolupament d’una activitat en el sector públic, però no a la possibilitat d’exercici d’activitats en el 

sector privat. 
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L’article 13.3 del Reglament d’Organització i Funcionament dels ens locals, estableix que el 

reconeixement de la dedicació exclusiva a un membre de la Corporació exigirà la dedicació preferent 

del mateix a les tasques pròpies del seu càrrec, sense perjudici d’ocupacions marginals que, en 

qualsevol cas, no podran causar detriment en la seva dedicació a la Corporació. En el cas que aquestes 

ocupacions siguin remunerades, es requerirà una declaració formal de compatibilitat per part del Ple. 

 

Segons la consulta referència 969/1998 del Consultor de los Ayuntamientos, ocupació marginal és un 

concepte jurídic indeterminat, i haurà de ser el Ple el qui aprecïi el seu contingut, que haurà de 

respondre a la previsió de que no causin detriment en la dedicació a la Corporació. 

 

S’acompanyen a aquest informe les dues consultes del Consultor de los Ayuntamientos refenciades. 

 

També s’adjunten les següents sentències: 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Castilla i León de Valladolid, de data 28 de novembre de 

2008,  en que el tribunal confirma la declaració de compatibilitat de funcions del càrrec d’alcalde en 

règim de dedicació exclusiva amb les activitats remunerades en l’àmbit de l’empresa privada. 

 

Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Cantabria, de data 13 de març de 2009, en el que el 

tribunal considera compatible el càrrec d’alcalde en règim de dedicació exclusiva amb l’exercici privat 

de la medicina per unes hores a la setmana. 

 

 3.- Causes d’incompatibilitat amb activitats privades 

 

Segons disposen els articles 11 al 15 de la llei 53/1984, serà incompatible una activitat privada amb la 

pública que desenvolupa amb aquesta Entitat, en els següents casos: 

 

- Quan l’activitat privada es relacioni directament amb les activitats públiques que exclusivament 

desenvolupi el peticionari en aquesta Entitat Municipal Descentralitzada. 

- Quan l’activitat privada es relacioni amb els assumptes en que el peticionari estigui intervenint, 

hagi intervingut en els dos últims anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic en aquesta Entitat. 

- Quan l’activitat privada es relacioni amb persones a qui s’estigui obligat a atendre en el 

desenvolupament del lloc públic que ocupa en aquesta Entitat. 

- Pertànyer a Consells d’Administració o òrgans rectors d’empreses i entitats privades, sempre que 

l’activitat de les mateixes estigui directament relacionada, en aquest cas, amb aquesta Entitat en què 

presta servei el peticionari sol.licitant. 
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- El desenvolupament, per si o persona interposada, de càrrecs de tot ordre en Empreses o 

Societats concessionàries, contractistes d’obres, serveis o subministraments, arrendataris o 

administradores de monopolis, o amb participació o aval del sector públic. 

- La participació superior al 10 per cent en capital de societats anteriorment referides. 

- Quan disposi de la prèvia autorització de compatibilitat per un segon lloc o activitat pública, 

sempre que la suma d’ambdues sigui igual o superior a la màxima  en les Administracions Públiques. 

- Quan el resultat de l’activitat professional hagi d’estar sotmesa a l’autorització, llicència, permís, 

ajuda financera o control d’aquesta Entitat en que presta els seus serveis el  peticionari. 

- Quan l’activitat professional requereixi o pugui requerir la coincidència d’horari o la presència 

física del peticionari, amb el que té atribuït en aquesta Entitat. 

- Les activitats de gestoria, mediació, representació i defensa dels interessos particulars d’aquesta 

Entitat. 

- Quan l’activitat privada requereixi la presència efectiva del interessat durant un horari igual o 

superior a la meitat de la jornada setmanal ordinària de treball en l’Administració Pública. 

 

- Totes les altres que es puguin establir per llei o reglament. 

 

4.- Òrgan competent per resoldre la compatibilitat 

 

L’article 13.3 del ROF estableix que és el Ple l’òrgan competent per atorgar la compatibilitat a un 

membre de la Corporació. 

 

Conclusió 

 

L’exercici de l’activitat privada sol.licitada pel Sr. Josep Puig Belman no és incompatible amb l’activitat 

pública que desenvolupa com a President de l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, sempre 

que es compleixin les limitacions de la llei 53/84, i que el Ple consideri que l’activitat que es declara 

compatible és marginal, i que no causa detriment a la seva dedicació al seu càrrec a l’EMD.”  

 

Es proposa adoptar el Ple de la Junta de Veïns, el següent ACORD: 

 

PRIMER.- Atorgar al Sr. Josep Puig Belman, la compatibilitat per exercir l’activitat privada com a 

administrador de l’empresa Instal·lacions Josep Puig, S.L. , sotmès al compliment de les condicions que 

s’especifiquen en l’informe jurídic que consta en aquest expedient i les que legalment procedeixin. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN i manifesta 

que: seré breu, comentar que agafant el codi ètic de la CUP no creiem que un càrrec públic hagi de 
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tenir més de dues vegades i mitja el salari mínim interprofessional. Veiem bé que pugui tenir 

compatibilitats i en aquest cas m’agradaria per tenir més coneixement a l’hora de parlar, de tenir 

alguna dada que auditi l’activitat del senyor Puig que no la tinc, però com que si ens basem en el codi 

ètic i entenem el que he comentat abans de reducció de sous i de com creiem que són les coses, doncs 

no em sembla bé.  

 

- Pren la paraula el senyor NOËL CLILMENT JURADO i manifesta que: voldria dir un parell de 

coses, la primera és que, al marge del que determina la llei, per a mi exclusiu, quan algú diu que 

treballes exclusivament vol dir que exclou la resta, no? Jo crec que per dignificar el càrrec de president 

de l’EMD, per dignificar Valldoreix, crec que hauria de tenir dedicació exclusiva a això i no dedicar-se a 

cap altre cosa. No perquè sigui el senyor Josep Puig sinó el nostre president hauria de tenir la dedicació 

exclusiva de debò i no dedicar-se a res més. Llavors jo tinc un dubte bastant gran que és si agafem el 

punt tres que diu causes d’incompatibilitat amb activitats privades, i diu: quan l’activitat privada es 

relacioni amb els assumptes en que el peticionari estigui intervenint, hagi intervingut en els dos últims 

anys o hagi d’intervenir per raó del lloc públic en aquesta Entitat. Ostres, podria ser que estiguéssim 

atorgant llicències d’obres en obres on potser hi ha una empresa que és precisament la del senyor Puig 

que pugui estar treballant per aquells constructors que fan aquella obra. Es podria donar, oi? Segon, 

podria ser que tinguéssim proveïdors de l’EMD, ciutadans o empreses que treballen per a l’EMD i que 

resulta que un dels seus proveïdors és l’empresa del senyor Puig? Ens n’adonem que inclús tot i haver 

tota la bona voluntat per part del nostre president, estem clarament en una possibilitat de tracte de 

favor o de pressions d’una banda o d’una altra? Jo no sé fins a quin punt podríem estar incorrent en un 

delicte fins i tot. Llavors jo no puc votar a favor d’això perquè estaria donant el meu vot i que hi pogués 

haver aquesta possibilitat d’incórrer en un delicte. I no ho penso fer.  

 

Pren la paraula la senyora SUSANNA CASTA BALCELLS i manifesta que: com he dit abans el més 

important és la transparència i tots els qui tenim cases per aquí hem utilitzat els serveis del senyor Puig 

i penso que potser el senyor Puig ha lliurat tots els documents necessaris –jo no ho he vist-, i com no 

els he vist no puc dir que si, però el que m’agradaria és que ho deixés tot ben clar, però transparent, 

per a que no hi hagi dubte ni mals pensaments. Que no hi hagi cap dubte que el senyor Puig realment 

té o no té i podem votar que si. Ara no tinc la documentació necessària per saber si el senyor puig 

compleix amb aquesta normativa. 

 

Contesta la senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS i manifesta que contestarà breument a tots. 

Sincerament no m’ho esperava perquè és la primera vegada que en un ple que mai de la vida l’oposició 

s’ha oposat a la compatibilitat d’un càrrec públic amb privat, perquè evidentment estem sota llei. El 

codi ètic em sembla molt bé però aquí el que estem farts d’aplicar és la llei i per això hi ha una llei 

d’incompatibilitats de l’administració pública, sinó ja no faria falta aquesta llei. El que vostè ha comentat 
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senyor Climent és impossible que això passi perquè això es diria prevaricació i aquí tenim una persona 

present que és la Secretària-interventora de la Corporació que és incapaç de poder fer un contracte, un 

concurs, una adjudicació que se n’assabentés que el senyor Puig pugui tenir una obra en la que 

s’aprofiti del seu càrrec en l’administració pública, entre d’altres coses perquè precisament el que ha 

citat són les causes d’incompatibilitat amb activitats privades, que les puc llegir totes perquè n’hi ha 

moltes més i a lo millor podria ser que l’activitat privada del senyor Puig requereixi la presència efectiva 

a l’administració. Vull dir que filant prim, podrien dir que podrien passar totes, però evidentment per 

això hi ha la Secretària interventora, per això hi ha la llei i si no compleixes amb això, és prevaricació. 

Ha comentat vostè senyora Casta el tema dels papers, i tots els papers i la declaració patrimonial estan 

a l’abast d’aquesta EMD i ni jo he vist els seus, ni ell ha vits els meus. Aquesta papers s’entreguen a la 

Secretària-interventora que custodia els papers. I és totalment transparent perquè la llei de 

transparència ens obliga a exposar-ho tot. M’ha dolgut una mica que penseu que el president pot fer 

una cosa d’aquestes, realment no m’ho esperava però si vostès ho pensen així, doncs nosaltres ho 

votarem i ho defensarem perquè seria anar contra la llei. I la dedicació exclusiva no vol dir que hagi de 

ser la única dedicació sinó que ha de fer 37,5 hores que evidentment ja les fa i jo estic totalment 

d’acord amb el que ha dit la senyora Casta i el meu company de govern, de donar compte de totes les 

hores que dediquem a l’EMD.  

 

Pren la paraula la senyora SUSANNA CASTA BALCELLS i manifesta que: el que jo vull és que ho 

publiqueu, jo no tinc que jutjar-vos a vosaltres, ho ha de fer els veïns de Valldoreix. Jo l’únic que 

demano és que ho publiqueu per favor perquè hi ha una la web de transparència i estaria molt bé. 

Respecte al senyor Puig, no pensis malament, que no et dolgui el que estem dient perquè la nostra 

funció és aquesta. La nostra funció és posar en dubte moltes de les coses que feu vosaltres. Sinó 

perquè hauríem d’estar aquí i ja us ho he dit abans, nosaltres tenim més vots que vosaltres, és així i és 

el que han decidit. Penso que si jo no fes això o no digués això, el primer que hauria de fer és marxar, 

perquè haig de posar en dubte el que tu em dius. Acostumo a creure’m a la gent, a mi no em costa 

creure a la gent i jo crec en l’activitat privada i en la pública a l’hora. Jo vinc del sector privat. Però 

també és veritat que quan un té un càrrec de tanta responsabilitat com el que té el senyor Puig, ho has 

de deixar tot clar i meridià; i jo no tinc accés a tota aquesta documentació. NO puc dir ni que si ni que 

no, i m’he d’abstenir.   

 

VOTACIÓ: 4 vots a favor del grup de CiU; 2 vots en contra 1 del grup CUP-PC i 1 del grup ERC-MES; i 

1 abstenció de Ciutadans. 

 

9.- APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA 6/2015 
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Pren la paraula el senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL i exposa que es proposa al Ple de la Junta 

de Veïns, l’adopció del següent ACORD: 

 

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació pressupostària 6/2015 amb càrrec a baixes per 

transferència i amb càrrec al romanent de tresoreria, següent: 

 

I N G R E S S O S 

 

CAPÍTOL 8 ROMANENT DE TRESORERIA 

CREDIT INICIAL 

I MODIFICAT  
SUPLEMENT 

870.00 

Romanent tresoreria per despeses 

generals   
96.079,96 

 

TOTAL CAPITOL 8 
 

96.079,96 

BAIXES 

 

  

CAPÍTOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

CREDIT INICIAL 

I MODIFICAT  
BAIXES 

17-4312-479.00 Subvenció comerciants 2.000,00 1.000,00 

 

TOTAL CAPITOL 4 
 

1.000,00 

 

TOTAL FINANÇAMENT  
 

97.079,96 

 

 

 

 

D E S P E S E S  

 

CAPITOL 2 COMPRA BENS CORRENTS I 

SERVEIS  

CREDIT 

INICIAL I 

MODIFICAT  

SUPLEMENT 

TOTAL 

01-922-227.99 

Redacció d'un pla d'actuació 

municipal 
0,00 21.780,00 21.780,00 

01-912-226.99 Grups municipals 4.800,00 400,56 5.200,56 

04-323-212.00 Manteniment F. Clua 26.560,00 7.500,00 34.060,00 

04-323-227.00 Contracte servei neteja F. Clua 115.602,80 11.865,40 127.468,20 

06-334-212.00 

Manteniment casal, Nau 

cultura, Nec 
13.308,38 9.000,00 

22.308,38 

15-3321-212.00 Manteniment biblioaccés 9.000,00 5.082,00 14.082,00 
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06-336-227.06 

Render del Projecte del Castell 

de Canals 
0,00 1.452,00 

1.452,00 

06-334-227.99 Servei substitució àrea Cultura 0,00 8.000,00 8.000,00 

 

TOTAL CAPITOL 2 
 

65.079,96 

 

  
  

 

CAPITOL 4 TRANSFERÈNCIES CORRENTS 

CREDIT 

INICIAL I 

MODIFICAT  

SUPLEMENT 

TOTAL 

20-231-480.01 

Subvenció força Miquel Sant 

Joan de Déu  
3.000,00 1.000,00 

4.000,00 

17-431-480.02 

Subvenció brocanters Societat 

Catalana Estudis Sigil·logràfics 
0,00 1.000,00 

1.000,00 

 

TOTAL CAPITOL 4 
 

2.000,00 

 

  
  

 CAPITOL 6 INVERSIONS REALS   
  

 

08-1532-625.00 

Compra material (taules, 

cadires i tarimes)  
15.000,00 

15.000,00 

08-1532-626.00 

Compra caseta magatzem 

material  
15.000,00 

15.000,00 

 

TOTAL CAPITOL 6 
 

30.000,00 

 

 

TOTAL MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 97.079,96 

  

SEGON.- 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 quals 

els interessats podran presentar-hi reclamacions. 

 

L’aprovació inicial de la modificació pressupostària es considerarà definitiva si no es produeixen 

reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor quan s’hagi publicat 

la seva aprovació definitiva. 

 

TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor NOËL CLIMENT JURADO i manifesta que: 

primer disculpar que suposo que quan estiguem més rodats en el tema del pressupost públic i 

sabem cada partida d’on ve i on va i perquè doncs podrem estar amb els peus més ferms a terra i 

llavors ja li podrem dir al senyor Gavaldà, endavant que no hi ha cap problema. Però ara mateix 

m’assalten dubtes com a mostra que un render costa 1.450€ perquè no ho se. I no se si hi ha hagut 

dos o tres pressupostos o si la primera persona perquè li tenim confiança com que no supera no sé 

quina quantitat, li hem fet i punt. La redacció del Pla d’Actuació Municipal aquests 21.780€ què 
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podrien ser? Què representa tot això? Evidentment això és temps de parlar-ho que segur tot té una 

explicació i a partir d’aquí no hi haurà cap problema. Subvenció “Força Miquel” perfecte i tantes 

d’altres coses que puc entendre que són normals i necessàries. Però si que vull que entenguin que 

fins que no tinguem els números i el pressupost aquest més per la mà, no en diguin desconfiança, 

entenguin millor que és desconeixement principal i a partir d’aquí anar-ho aprenent.  

 

Pren la paraula la senyora SUSANNA CASTA I BALCELLS i manifesta que: jo com vaig dir a la Junta 

de Portaveus necessito reflexionar i parlar amb els meus companys que són professionals i que em 

poden aconsellar algunes coses. Pressupostos fins ara si que en sé, i són durs, però el que he vist en 

la redacció del PAM, el pla d’actuació, no està en el pressupost del 2015, no està contemplat i el que 

espero és que en la redacció hi hagi cooperació i diàleg, però de veritat. Totes les altres coses, les 

he mirat i em semblen correctes. 

 

Pren la paraula el senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN i manifesta que: com que el senyor Xavier 

Gavaldà és vocal també de participació, m’agradaria que una part d’aquests pressupostos també 

fossin participatius i vinculants, tot i que la llei, però la idea seria aquesta.  

 

Contesta el senyor XAVIER GAVALDÀ CARBONELL i manifesta que: gràcies senyor Margineda, 

començo per vostè, suposo que s’ha llegit el nostre programa i ho posa –pressupostos participatius-, 

i diu que destinarem un 1% del pressupost participatiu i vinculant no només del pressupost 

d’inversions sinó de tot el pressupost, que estaríem parlant d’uns 80.000€ més o menys. Ho farem 

perquè està en el nostre programa, a part que es feien participatius però no vinculants fins ara. 

Durant aquests quatre anys s’han fet les audiències públiques de pressupost i hem anat aprenent i 

això sortia en el nostre programa i ho farem. Per la redacció del Pla d’Actuació Municipal, ho portaré 

jo i per tant no tingui cap dubte que es farà participatiu i que vostès hi col·laboraran, ara dir-ho és 

molt fàcil però ho veuran amb el temps. S’ha fet una aproximació de la partida, nosaltres obrim les 

partides per després poder-ho concursar. Això es fa una aproximació i si després hi ha baixa doncs 

es regularà tot. Com es passa compte de tot al ple perquè són contractes de més de 6.000€ doncs ja 

ho veuran. I entenc i respecto la postura del senyor Climent, no hi ha problema. 

 

Pren la paraula la senyora SUSANNA CASTA BALCELLS i manifesta que: ara quan votem, votem 

només la modificació pressupostària aquesta d’aquí? 

 

Pren la paraula el senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN i manifesta que: comentar senyor Xavier, 

que una despesa de 80.000€ és una despesa important per a una unitat familiar, dues o tres, però 

també són els diners de lliure disposició d’un consell de barri de Sant Cugat, que fins i tot ara s’està 

parlant de modificació d’aquesta quantitat per a fer les seves actuacions, i penso que com a EMD 
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hauríem de gestionar una quantitat superior participativa i vinculant. M’agradaria que en un futur ho 

parléssim. 

 

VOTACIÓ: S’aprova per 6 vots a favor, 5 del grup de CiU i 1 del grup Ciutadans; i 1 vot en contra 

del grup CUP-PC; i una abstenció del grup ERC-MES. 

 

Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar el PRESIDENT dóna per finalitzada la sessió a les 

21.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 

  

 

 


