ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL VINT-I-CINC D’OCTUBRE DE DOS MIL DISSET.
A Valldoreix, el dia vint-i-cinc d’octubre de dos mil disset, 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 13.30 hores els Vocals següents: senyor JOAQUIM
CASTELLÓ I LÓPEZ –GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-, senyora ELENA DEGOLLADA I
BASTOS – GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-; senyora SUSANA HERRADA I CORTÉS – GRUP
PDeCAT-Demòcrates-Actuem-; 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
del senyor BERNAT GISBERT I RIBA – GRUP PDeCAT-Demòcrates-Actuem-, per motius
professionals i seguidament es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia
que són objecte de la present sessió.
1. RENÚNCIA AL CÀRREC DE VOCAL DE L’EMD DE VALLDOREIX DE SUSANNA CASTA
BALCELLS DEL GRUP DE CIUTADANS.
Atès l’escrit presentat per la Sra. Susanna Casta Balcells, renunciant al seu càrrec de Vocal de
l’EMD, per haver-se donat de baixa del Partit de Ciutadans, i considerant que la Vocalia l’ha
d’exercir una persona afiliada al Partit, i per tant el seu criteri i la seva ètica no li permeten
continuar exercint la Vocalia.
Vista la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral Central, sobre substitució de
càrrecs representatius locals, i l’article 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix PREN CONEIXEMENT:
Primer.- De la renúncia de la Sra. Susanna Casta Balcells, del seu càrrec de Vocal d’aquesta
Entitat Municipal Descentralitzada, com a representant del Ciutadans (C’s)
Segon.- Sol.licitar al grup de Ciutadans (C’s), que facin proposta de substitució de la Sra.
Susanna Casta Balcells

TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Llegeix l’escrit de renúncia presentat per la
senyora Casta.
SRA. SUSANNA CASTA BALCELLS: Gràcies senyor President, potser és la última vagada que
dic això de “gràcies senyor president”. Passaré a llegir i intentaré no mirar a ningú mentre ho
faig, com se que tinc poc temps i que tampoc crec que pugui acomiadarem de vosaltres com
Deu mana, perquè no m’agraden els adéus em trenquen el cor, us remetré a l’espai que m’ha
cedit el Jordi Pasqual per fer-ho amb més tranquil·litat, personalment a cadascun de vosaltres,
amb aquest article que em permetran escriure i que em deixaren publicar, m’acomiadaré
personalment de cadascun de vosaltres, així que només us diré que ha estat una experiència
intensa i enriquidora, treballar amb tots vosaltres, els que esteu aquí i els de la casa, moltes
gràcies a tots per acceptar-me. Cadascun de vosaltres té un espai al meu cor i us portaré amb
mi la resta de la vida, amb el temps que em queda per no fer-me pesada intentaré anar ràpid.
Us convido a la reflexió sobretot amb el que està passant a la nostra terra, us diré que jo
m’estimo molt aquesta terra i a la meva gent... un moment, un minut... Deia que us convido a
la reflexió sobretot amb el que està passant a la nostra terra, us diré que jo m’estimo molt
aquesta terra i a la meva gent, ho he sigut més conscient ara d’aquest sentiments que sóc
catalana fins a la medul·la i estic orgullosa de ser-ho, ara més que mai. Per això vull el millor i
crec que el millor no passa per una independència, la que li dona suport la meitat del nostre
poble, el futur està en mans de tots nosaltres, però especialment d’aquelles persones com
vosaltres que teniu una responsabilitat major. Sou els nostres representants del poble Català,
de la nostra gent, així que, per favor, sigueu especialment acurats i responsables, i actueu amb
el seny, perquè la nostra gent està patint, està angoixada i perquè sempre he dit que la paraula
i la unitat sempre seran les úniques eines per poder sortir d’on som. A vegades les coses no
surten com nosaltres volem, i en aquests moments és quan es veu la fermesa de la persona,
quan miren al seu voltant i veuen el que està passant, la tristor l’angoixa i l’ansietat que ens
envolta, ja no estem contents, ens hem trencat, així que ja podeu començar ha posar “tirites”.
Moltes gràcies a tots.

PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Moltes gràcies Susanna, espero que no sigui la
última vegada que em diguis “moltes gràcies president” perquè esperem que segueixis tenint el
mateix compromís que has tingut fins ara amb Valldoreix que tant t’estimes que som conscients
que és així, independentment de les divergències que hem posat sempre sobre la taula, però és
innegable que evidentment t’estimes el teu país i com no el teu poble. Esperem que
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segueixis fent o aportant doncs tota aquesta estima, i que facis aportacions en aquesta línia,
encara que no estiguis aquí amb nosaltres. Però saps com pots comunicar amb nosaltres i
esperem que ho segueixis fent durant molt temps i que seguim comptant amb tu. Moltes
gràcies.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Ens acomiadarem en privat i ens veurem molt sovint,
trauré el cap per la perruqueria et diré “hola”, som veïns i com et deia l’altre dia ens seguirem
veient. Gràcies.
SECRETÀRIA-INTERVENTORA –SRA. CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA: Jo
només li vull dir a la Susana que ha estat un plaer treballar amb ella, i que la trobarem a faltar.
En aquests moments la senyora Susanna Casta abandona el seu seient a la taula del
Consistori.
2.- MOCIÓ INSTITUCIONAL PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA DE
CATALUNYA.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la resposta
de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. Trenta-vuit anys després
de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de l’Estatut, després de les llargues dècades
de dictadura franquista, són ara tres partits polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a
sotmetre Catalunya a aquella situació d’anul·lació política.
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia catalana a
través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat de diàleg de l’Estat
espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a través de la vulneració de drets
fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les
detencions de càrrecs públics, querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del
parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra
població pacífica l’1 d’octubre, l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran
desplegament de forces policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació
dels comptes de la Generalitat de Catalunya.
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via de la
repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les institucions de
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Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria
absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el passat 1 d’octubre, en el
referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser novament refermat el mandat democràtic
per a la independència de Catalunya.
Per tots aquests motius, es proposa al Ple de la Junta de Veïns de l’EMD de Valldoreix, l’adopció
dels següents ACORDS:
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat
popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del Referèndum
d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República aprovades
pel Parlament de Catalunya.
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures
repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes.
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de
l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l’aplicació de
l’article 155 de la Constitució Espanyola.
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Presidenta del
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Associació de Municipis per la
Independència, al Govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya.
TORN DE PRESENTACIÓ I INTERVENCIONS
PRESIDÈNCIA-SR. JOSEP PUIG BELMAN: Llegeix la moció institucional per aturar la
suspensió de l’autonomia de Catalunya.
SR. FERRAN MARGINEDA AGUSTÍN: Gràcies President. Des de la CUP-PC evidentment
estem totalment d’acord amb recolzar les iniciatives de govern que tinguin en compte el futur
que hauríem de tenir ja, i en aquesta última frase em vull agafar, segons la Llei del referèndum
i la Llei de Transitorietat s’hauria d’haver aplicat els resultats del referèndum dos dies després.
Està molt bé que seguim fent aquests brindis al sol, però també entenem que la situació política
és la que és i la incertesa també la tenim tots a flor de pell tots plegats, per no tenir tota la
informació del que està passant tant a Madrid com al Parlament. Simplement donar tot el
suport a aquesta moció i endavant las “hachas”. Gràcies.
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SR. NOËL CLIMENT JURADO: Jo només –evidentment el meu vot serà favorable com no pot
ser d’una altra manera-, però si volia d’alguna manera apuntar és que durant aquests dies
potser estem veient que potser hi havia algú que es pensava que 1, que l’Estat Espanyol
canviaria la seva manera de pensar, i 2, que potser hi havia una manera fàcil, ràpida i segura
d’assolir la independència. Els drets jo crec que no es demanen sinó que s’exerceixen i el que
toca ara és defensar les nostres institucions i assegurar-nos que el camí és tot lo poc costerut
que pugui ser gràcies a la nostra acció. Fer una declaració com aquesta està molt bé però crec
que la feina ens vindrà a partir de ja i és on haurem de demostrar de quina pasta estem fets
com a representants polítics, com a ciutadans de Catalunya, i sobretot com a persones, que és
on ens costarà més, jugar una mica amb els sentiments que podien vindre representats per la
Susanna i lidiar amb els que li queden a la dreta, que són molts encara. Gràcies.
TORN DE VOTACIÓ
Vots a favor: 7 (PDeCAT-Demòcrates-Actuem, CUP-PC, ERC-MES)
Vots en contra: 0
Abstencions: 0
S’aprova per unanimitat dels membres presents.
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la
sessió a les 14.00 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.
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