
 

 

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 

CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL SIS DE JULIOL DE DOS MIL SETZE. 

 

A Valldoreix, el dia sis de juliol de dos mil setze, 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 20.30 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM CASTELLÓ I LÓPEZ –

GRUP CIU-, senyora ELENA DEGOLLADA BASTOS –GRUP CiU-, senyor BERNAT GISBERT I 

RIBA–GRUP CiU-, senyor FERRAN MARGINEDA AGUSTIN –GRUP CUP-PC-, senyor FRANCESC 

XAVIER HUMET CIENFUEGOS-JOVELLANOS –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 de la senyora 

SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-, per motius personals, i es passa a la deliberació i 

votació de l’assumpte de l’Ordre del dia que és objecte de la present sessió. 

 

1. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE VOCAL D’AQUESTA EMD DE LA SRA. ELENA 
DEGOLLADA BASTOS 

 
Atès que la Junta Electoral Central ha expedit la credencial expressiva de que ha estat designat 
Vocal de l’EMD de Valldoreix la Sra. Elena Degollada Bastos com a representant de 
CONVERGÈNCIA I UNIÓ,  en substitució del Sr. Xavier Gavaldà Carbonell. 
 
La Sra. Elena Degollada Bastos pren possessió en aquest acte de llur càrrec de Vocal de l’EMD de 
Valldoreix, tot prestant la següent declaració d’acatament a la Constitució i a l’Estatut d’Autonomia, 
en compliment de l’article 108.8 de la Llei 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. 
 
El President li pren la següent promesa o jurament del càrrec: 
 
“JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT 
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE VOCAL DE LA JUNTA DE VEÍNS DE L’EMD DE 
VALLDOREIX AMB LLEIALTAT AL REI I RESPECTAR I FER RESPECTAR LA 
CONSTITUCIÓ, COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, AIXÍ COM L’ESTATUT 
D’AUTONOMIA DE CATALUNYA?” 
 
La Sra. Elena Degollada Bastos contesta: Per imperatiu legal, ho prometo. 
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TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS 

 

 

SRA. ELENA DEGOLLADA BASTOS: Simplement volia dir-vos que és una etapa que enfronto 
amb molta il·lusió, amb moltes ganes de fer-ho bé, sé que no m’ho han posat fàcil perquè el 
meu predecessor va deixar el llistó molt alt i ja m’ho han fet saber, ho sé, però a mi els reptes 
em motiven i per tant ho intentarem. Jo no puc prometre que ho faré igual de bé, però si puc 
prometre que treballaré per fer-ho el millor possible. Gràcies. 
 
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTIN: Benviguda de forma oficial.  
 
PRESIDÈNCIA – SR. JOSEP PUIG BELMAN: Dit això desitjar-li a l’Elena que desenvolupi la 
seva tasca el millor possible cosa que n’estem segurs que farà. Com ha dit l’Elena, el Xavi ha 
deixat emprempta amb la seva feina, però és una etapa que ja s’ha complert i hem de mirar 
endavant. N’estem convençuts que l’Elena ho farà bé, per això vam confiar en ella i per això la 
vam proposar nosaltres a Convergència, com a candidata, perquè pensàvem que tenia el perfil 
adequat i ens ho havia demostrat en tot el que havia participat, en els Consells de Participació 
Ciutadana, i per tant a part d’agrair a Convergència el que ens hagin fet confiança amb aquesta 
designació, estem segurs que desenvoluparà la feina bé, i el seu terenar encaixa amb el de 
l’equip de govern i per tant estem convençuts que serà un bon aliat i desenvoluparà la seva 
feina d’una manera com no pot ser d’altra, bé. Gràcies. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 

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

 

 

 


