ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE LA JUNTA DE VEÏNS CELEBRADA EL
DIA ONZE DE JUNY DE DOS MIL ONZE. ELECCIONS LOCALS CELEBRADES EL 22 DE MAIG
DE 2011. LEGISLATURA DE 2011-2015.
A la Sala de plens de l’EMD de Valldoreix, a les divuit hores de la tarda del dia onze de juny de dos
mil onze, es reuneixen per procedir a la celebració de l'Acte de Constitució de la Junta de Veïns de
l'Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix, resultant de les Eleccions Locals celebrades el dia
vint-i-dos de maig de dos mil onze, de conformitat amb allò que disposa l'article 195.1) de la Llei
5/1985 de 19 de juny, i prèvia convocatòria dels següents vocals electes i president electe:
VOCALS ELECTES:
-

(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(CiU)
(IC-V.- EUIA-E)
(PP)

Xavier Gavaldà Carbonell
Joaquim Castelló López
Susanna Herrada Cortés
Joan Ribera Martínez
Laura Baldoví Borràs
Jordi Ortolà Calatayud
Pau Alonso González
José María Canals Álvarez

PRESIDENT ELECTE:
-

Josep Puig Belman

Els vocals nomenats i el president electes constitueixen la totalitat del nombre legal de membres
d'aquesta EMD, amb la finalitat de celebrar sessió de constitució de la Junta de Veïns resultant de les
eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011. Hi assisteix també la Secretària Concepció
Foraster Arespacochaga.
Tot seguit es procedeix a la celebració de l'acte de constitució de la Junta de Veïns de l'Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix, resultant de les eleccions locals celebrades el dia vint-i-dos de maig de
dos mil onze.
Declarada oberta la sessió, la secretària crida els vocals nomenats de major i menor edat dels presents,
a l’objecte de formar la Mesa d’edat, la qual serà presidida pel de major edat i en la que actuarà de
secretària la que ho és de la corporació Concepció Foraster Arespacochaga, d’acord amb el que
estableix l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 15 de juny, i l’article 37.2 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i correspon la designació a Jordi
Ortolà Calatayud i Xavier Gavaldà Carbonell, que ocupen el lloc destinat a l’efecte, i queda
constituïda la MESA D’EDAT per:

President: Jordi Ortolà Calatayud, vocal assistent de major edat.
Vocal: Xavier Gavaldà Carbonell , vocal assistent de menor edat.
Secretària: Concepció Foraster Arespacochaga, secretària de la corporació.
Seguidament pren la paraula el senyor president de la Mesa d’Edat i manifesta: ciutadans i
ciutadanes de Valldoreix es DECLARA OBERTA LA SESSIÓ. I, prèvia verificació per la mesa, la
Secretària dóna lectura de l'acta de proclamació de vocals emesa en data 6 de juny de 2011 per la
Junta Electoral de Zona de Terrassa:
ELECCIÓ DE VOCALS DE LA JUNTA VEÏNAL
1.

Còmput general de vots

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

2.

d'electors
de Votants
de vots a candidatures
de Vots en Blanc
de vots nuls

Còmput particulars de vots

Convergència i Unió (CiU)
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUIA-E)
Partit Popular (PP)
Candidatura d’Unitat Popular
Partit Socialista de Catalunya (PSC-PM)
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Ciutadans C’S
Solidaritat Cat. Per la Independencia SI
Un altra Sant Cugat UASC
Familia i Vida PFiV

3.

5.220
2.952
2.812
100
40

1.448
346
338
193
191
151
50
49
37
9

Atribució de Vocals

Convergència i Unió
Iniciativa per Catalunya- Verds EUIA
Partit Popular

6
1
1

Proclamació dels vocals nomenats
Comunicats aquests resultats als representants de les candidatures, han designat als següents
electors de l'àmbit territorial de Valldoreix per tal que siguin proclamats Vocals de la Junta de Veïns.
Per Convergència i Unió (CiU) es designa a:
•
•
•
•
•
•

XAVIER GAVALDÀ CARBONELL
JOAQUIM CASTELLÓ LÓPEZ
SUSANNA HERRADA CORTÉS
JOAN RIBERA MARTÍNEZ
LAURA BALDOVÍ BORRÀS
JORDI ORTOLÀ CALATAYUD

Per Iniciativa per Catalunya- Verds- Ezquerra Unida i Alternativa (ICV_EUiA) es designa
a:
•

PABLO ALONSO GONZÁLEZ

Per Partit Popular es designa a:
•

JOSÉ MARÍA CANALS ÁLVAREZ

A continuació, per la mesa d'edat es comprova els volants d'empadronament. La Secretària convida
als vocals electes que exposin en aquest acte si els afecta alguna causa d’incompatibilitat
sobrevinguda amb posterioritat a la seva proclamació, de les compreses als articles 6, 7, 177 i 178
de la Llei Orgànica 5/1985, de 9 de juny, havent-se lliurat prèviament còpia d’aquests articles als
interessats, després de la qual s’obté com a resultat que als reunits no els afecta cap causa
d’incompatibilitat sobrevinguda.
La secretària informa que els candidats, de conformitat amb allò que disposa l’apartat 5 de l’article
75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada en aquest punt
per l’article 4 de la Llei 9/1991 de 22 de març i per la Llei 8/2007 del Sòl, han formulat declaració
sobre causes de possible incompatibilitat, sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els
proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics.
Acte seguit, tots els Vocals prenen possessió de llurs càrrecs, tot prestant la següent declaració
d’acatament a la Constitució, en compliment de l'article 108.8) de la Llei 5/1985,de 19 de juny, el
president de la mesa d'edat pren jurament:
"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE VOCAL DE LA JUNTA DE VEÏNS 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?"
-

PABLO ALONSO GONZALEZ, per imperatiu legal ho prometo
LAURA BALDOVÍ BORRÀS, per imperatiu legal ho prometo
JOSÉ MARIA CANALS ÁLVAREZ, ho juro
JOAQUIM CASTELLÓ LÓPEZ, ho promet
SUSANNA HERRADA CORTÉS, ho promet
JOAN RIBERA MARTÍNEZ, per imperatiu legal ho prometo

-

El president de la mesa d'edat pren jurament al senyor XAVIER GAVALDÀ CARBONELL, que
ho promet

-

El vocal electe menor d'edat Xavier Gavaldà Carbonell pren jurament al senyor JORDI
ORTOLÀ CALATAYUD, que ho promet .

A continuació el senyor president de la mesa d'edat cedeix la paraula a la Secretària de la Corporació
per a que procedeixi a la lectura de l'acta de proclamació de la Presidència de l'EMD, d'acord amb
l'acta de la Junta Electoral de Terrassa:
ELECCIÓ DE PRESIDENT
1.

Còmput general de vots

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre

2.

d'electors
de Votants
de vots a candidaturas
de Vots en Blanc
de vots nuls

5.220
2.938
2.735
119
84

Còmput particulars de vots

JOSEP PUIG BELMAN
JOAN GAYA BELTRAN
JOSÉ MARIA CANALS ALVAREZ

1.450
731
274

ARNAU MARTORELL ESCAYOLA
JOSEP SANMARTÍ ARGELICH

164
116

Proclamació del President electe
JOSEP PUIG BELMAN
El senyor president de la mesa d'edat, PROCLAMA PRESIDENT DE L'EMD DE VALLDOREIX AL
SENYOR JOSEP PUIG BELMAN, candidat que encapçala la llista presentada per la Candidatura de
CiU de Valldoreix.
Immediatament, el senyor President pren possessió del seu càrrec, tot prestant la següent declaració
d'acatament a la Constitució:
"JUREU O PROMETEU PER LA VOSTRA CONSCIÈNCIA I HONOR COMPLIR FIDELMENT
LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE PRESIDENT DE LA JUNTA DE VEÏNS 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 ?"
Contestant: "Si, per imperatiu legal ho prometo".
EL PRESIDENT DE LA MESA IMPOSA LA INSIGNIA DE PRESIDENT DE L’EMD DE
VALLDOREIX A JOSEP PUIG BELMAN, I LI LLIURA LA BARA DE COMANDAMENT DEL
CÀRREC DE PRESIDENT.
Acte seguit abandonen la Mesa Presidencial els membres de la Mesa d’Edat i ocupen els seus llocs
habituals al saló de sessions, i cedeixen la presidència de la sessió al nou President de l’EMD, Sr.
Josep Puig Belman.
Pren la paraula el President i declara legalment constituïda la Junta de Veïns de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Valldoreix.
Seguidament el President imposa les insígnies als vocals entrants.
El Sr. President dóna la paraula al vocal del PP perquè faci el seu parlament.
El senyor JOSÉ MARÍA CANALS I ÁLVAREZ manifesta: “Senyora Alcaldessa de Sant Cugat, Honorable
Sr. Recoder, Illustre Sra. Ponsa, senyores i senyors regidors de Sant Cugat, Sr. president, vocals,
secretària i personal de la EMD de Valldoreix.
A totes i tots aquells veïns, amics, coneguts, residents a Valldoreix (o no) que ens heu concedit el
honor de acompanyar-nos en un dia com avui.
Tenim davant de nosaltres una legislatura en la que els polítics haurem de contribuir amb el nostre
coneixement i experiència, aptitud i actituds a superar l’actual crisis que estem visquent, i que està

provocant efectes molt negatius en les economies personals, familiars, empresarials i públiques tant
a nivell municipal, autonòmic, nacional, …
Els ajuntaments han de saber administrar, millor que mai, els recursos públics, complint amb els
compromisos que, com a tal, tenen adquirits amb el ciutadà.
Des del PP de Valldoreix considerem necessari lluitar per la unitat entre les forces polítiques i fer el
possible per a donar el millor servei que el ciutadà es mereix, complint amb les competències que
Valldoreix té, posant en marxa un seriós pla d’austeritat de forma immediata. Això requerirà, en
ocasions, de decisions que poden arribar a ser poc populars però que no per això es tenen que
deixar de prendre.
Som conscients que estem en la oposició i que com a tal actuarem. Però això no s’ha de interpretar
com una barrera per a què el partit que té la majoria a la EMD, al contrari, oferim la garantia de
donar el servei que el ciudatà espera de nosaltres, sent crítics quan calgui però constructius i
aportin-hi solucions, demanant el millor que hi ha a cadascun del vocals del equip de govern, tant
com a persones com a polítics.
Des del PP contribuirem a que les decisions que es prenguin, siguin el més encertades possibles,
actuant amb la rapidesa que esperen de nosaltres, i defensant els interessos de l’EMD i dels veïns.
Amb aquest objectiu demanarem tota la informació necessària per fer-hi el seguiment de la EMD i de
la acció de govern que estem segurs que ens serà facilitada en temps i forma. Aportarem les
iniciatives que, des de el nostre punt de vista, contribueixin a aconseguir un impuls de Valldoreix,
una millora de la gestió o dels serveis al ciudatà.
Som conscients que es poden produir diferencies d’opinions però, davant de tot, el diàleg i la entesa
entre totes les formacions politiques per una banda així com aplicar el seny en totes aquelles
qüestions que afecten a la EMD és el nostre principal objectiu.
Una menció especial al personal de la EMD: confio en que els politics no entorpim la vostra feina i
aprofito per a donar-vos les gràcies per avançat per la vostre paciència i per el servei que esteu
donant a Valldoreix, tasca que no sempre es prou valorada.
A la Senyora alcaldessa de Sant Cugat, senyores i senyors regidors de Sant Cugat; Senyor President,
senyores i senyors vocals, senyora secretària i personal de la EMD, veïns de Valldoreix, resto a la
vostre disposició.”
Seguidament el Sr. President dóna la paraula al vocal de IC-Verds perquè faci el seu parlament.
El senyor PABLO ALONSO I GONZÁLEZ manifesta: “Bona tarda senyores i senyors, senyor President
de l’EMD, senyores i senyors vocals, senyora Alcaldessa de Sant Cugat i regidores i regidors que
l’acompanyen, Sra. Diputada, i Sr. Conseller. En primer lloc vull felicitar al Sr. Puig i al grup de
Convergència i Unió pels resultats obtinguts en la darrera contesa electoral. La ciutadania ha parlat

amb claredat i no hi ha res a dir, però com passa amb algunes sentències judicials, el fet d’acatar-les
no vol dir compartir-les. El sistema electoral entremaliat i pervers de les EMD fa que el resultat de les
eleccions tingui una plasmació en la junta veïnal que al meu entendre no reflecteix la voluntat de la
ciutadania expressada a les urnes. Tots estarem d’acord que la llei electoral de les EMD s’ha de
modificar. Els dos anteriors governs i concretament la Sra. Turu ho han intentat i no se n’han sortit.
Els encoratjo a que segueixin en la mateixa línia. Si així ho fan ens trobaran al seu costat.
Sr. Puig, no oblidi que a Valldoreix l’abstenció frega el 46%, els vots nuls i blancs, un 5% i la suma
de vots progressistes, un 30%. Li demano que tingui present aquestes xifres i no caigui en la
temptació de la prepotència de la majoria absoluta. Esperem que cerqui el màxim consens en la seva
acció de govern.
En segon lloc vull agrair el suport que ha donat la població a Iniciativa per Catalunya Verds –
Esquerra Unida Alternativa i a la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix. Sec aquí gracies
als vots d’Iniciativa, però també com a portaveu del grup municipal de la Candidatura de Progrés,
per tant, també agraeixo els vots del Partit dels Socialistes de Catalunya. I a títol personal, poso la
meva veu a disposició de la resta de grups d’esquerra de Valldoreix. Vull fer especial esment de
l’Associació de Veïns Progressistes de Valldoreix. També de les persones amb les quals he tingut
l’honor de compartir l’acció de govern: la Sra. presidenta Montse Turu, la Sra. Teresa Veciana i el Sr.
Joan Gaya.
La Candidatura de Progrés ha treballat 8 anys des del govern, i abans des de l’oposició, per a
millorar la vida dels valldoreixencs. Ho ha fet en quatre grans eixos: servei a les persones, millora
d’equipaments i d’infraestructures, reconeixement administratiu i polític de l’EMD i participació
ciutadana. Ho hem fet des de la perspectiva ideològica de la cohesió social, de l’equitat, reivindicant
Valldoreix com la nostra vila i amb perspectiva de futur. Guiats per criteris de sostenibilitat, en les
seves tres vessants: social, econòmica i medi ambiental.
Sabem que no hem arribat a tot el que volíem, però els asseguro que hem fet tot el possible amb els
recursos i oportunitats al nostre abast, triant el que hem considerat més important.
Malgrat la feina feta la ciutadania ha optat per l’alternança i de manera contundent: això vol dir que
alguna cosa hem fet malament i que una de les nostres tasques durant els propers quatre anys serà
recuperar la seva confiança.
Com ho farem? Fent una oposició propositiva i lleial amb la nostra vila. En un del debats electorals,
el nostre candidat Joan Gaya va explicitar que prop d’una quarantena de punts del seu programa, el
de vostès, eren accions ja encetades pel nostre govern. No les relataré totes però permetin que em
refereixi a les més importants.
Caldrà fer un seguiment del conveni de les torres d’alta tensió, també del recurs de la trama urbana
que defineix la zona i el tipus de comerç de Valldoreix i de la que en depèn el desenvolupament de la
centralitat. Recordem que la proposta inicial va ser elaborada conjuntament per l’Ajuntament de

Sant Cugat i l’EMD de Valldoreix. Curiosament ho ha rebutjat el Departament de Territori encapçalat
pel Sr Recoder, qui evidentment coneix les nostres necessitats.
Haurem de resoldre el problema de la comissió de Seguretat i els problemes derivats de la recollida
de residus. En aquest sentit, esperem que els acords que es facin, es protocollitzin entre les dues
administracions de manera que no depenguin del govern de torn o de les afinitats polítiques del
moment.
La renovació del conveni competencial i econòmic amb Sant Cugat, la modificació del PGM pel que fa
a les zones verdes i el vial d’enllaç, i la immediata creació d’una comissió que defineixi els usos del
Monmany amb participació ciutadana, en serien d’altres.
Amb tot això i amb tots els punts que coincideixen en els dos programes i amb d’altres que puguin
sorgir, tindran la nostra collaboració, sempre seguint els criteris ideològics que abans he esmentat.
En tot allò no regit per aquets principis o que nosaltres considerem que atempti contra Valldoreix, els
hi anuncio la oposició més ferma i contundent.
Els darrers dos anys hem consensuat el pressupost municipal amb vostès. Tots som conscients dels
temps difícils que travessem i hem fet un pressupost contingut, i un esforç per que aquesta
contenció no afectés als serveis a les persones de la nostra vila.
Hem fet la nova escola bressol, el mercadet, hem mantingut substancialment l’ajut pedagògic al
Ferran Clua, hem posat en marxa la nova seu del Casal d’Avis i hem fet tot el possible per garantir la
realització dels grans projectes urbanístics pendents. Esperem que continuïn aquesta línea i que no
caiguin en el mimetisme de les retallades.
L’endeutament es conté no només reduint despeses, sinó també augmentant els ingressos. Malgrat
tots els esforços no ens lliurem de l’aplicació de les polítiques lliberals de la Generalitat. L’exemple el
tenim en el tancament del CAP de Valldoreix durant el mes d’agost que és una mesura del tot
inacceptable.
Això significarà que el suposat estalvi esdevingui, un cop més, despesa pel ciutadà, que haurà de
desplaçar-se a Sant Cugat per rebre els serveis. Aquesta mesura afectarà no només als
valldoreixencs, també a bona part de santcugatencs. Vostès han anunciat una nova regidoria de
serveis a les persones,doncs comencin a treballar impedint el tancament del CAP durant el mes
d’agost.
No voldria acabar sense referir-me al moviment 15M. La plataforma “Democràcia Real Ja” va
endegar aquesta iniciativa de concentracions i acampades que s’ha estès per tota la geografia
espanyola i catalana. Sant Cugat no ha estat una excepció i aquí també hi ha indignats. Motius no
els en falten. No diré que comparteixo el 100 per 100 de les seves propostes, però si la majoria. De
fet, algun partit d’esquerra com el que pertanyo, fa anys que reivindica una bona part d’aquestes
propostes, n’enumero algunes:

•
•
•
•
•
•
•

•

la supressió de certs privilegis dels polítics,
el control i transparència del nomenament de càrrecs de confiança i de les seves retribucions,
la transparència en la contractació de proveïdors
les relacions amb les institucions financeres,
el control del sistema financer responsable de l’actual situació econòmica,
Segurament el desig del conseller Puig serà la dissolució d’aquest moviment, el meu és la
permanència.
Des de l’àmbit local tenim l’oportunitat de construir una democràcia més real, aplicant criteris
de proximitat i transparència a través de la participació ciutadana en els pressupostos,
impulsant els consells de la vila fent-los més vinculants, no només escoltant la ciutadania cada
quatre anys.
En resum facilitar que els ciutadans s’involucrin en les decisions polítiques del dia a dia que els
afecten directament. Hem de tenir present que el sentit de la nostra activitat es estar al seu
servei

Bona tarda. Bon servei a la ciutadania. Visca Valldoreix, visca Catalunya i fins el proper ple. Gràcies.”
A continuació el Sr. President dóna la paraula a la vocal de Ciu-Actuem.
La senyora LAURA BALDOVÍ I BORRÀS manifesta: “Bona tarda. Autotritats, veïns i veïnes de
Valldoreix, en nom propi, i en el de la resta de membres del grup CiU-Actuem, els donem la
benvinguda i us agraïm la presència en aquest acte de constitució del nou consistori de Valldoreix.
D’entrada mostrar el nostre agraïment a la majoria de ciutadans que vareu exercir el vostre dret a
vot en les passades eleccions municipals, i que ens vareu atorgar al grup CiU-Actuem una àmplia
majoria. Per nosaltres aquests vots són un compromís, el compromís de respondre a la confiança
que ens heu fet en la nostra dedicació, esforç i treball constants per fer que el nostre poble sigui dia
rere dia un lloc millor per tots i totes.
Des de CiU-Actuem us proposem una administració propera, que us escolti i sigui al vostre costat.
Que aporti solucions als problemes, que treballi per defensar els interessos de Valldoreix en base a
actituds constructives, creant sinèrgies institucionals àgils i efectives amb totes les administracions i
molt especialment amb la de Sant Cugat que amb el govern de CiU dels últims anys s’ha posicionat
com un dels Ajuntaments més solvents, eficaços i dinàmics de Catalunya. Volem que Valldoreix es
beneficiï d’aquest bagatge i des de CiU-Actuem ho farem possible. Som un consistori renovat i
heterogeni, nosaltres com a grup municipal comptem amb membres de CdC, UdC i de la plataforma
veïnal Actuem. Al mateix temps cada un dels vocals representa un perfil divers que reforça i alimenta
l’equip que formem destinat a satisfer les expectatives i necessitats de la major part de ciutadans.
En els últims temps no ens hem cansat de dir i repetir que les persones sou el que més ens importa:
ens hem compromès amb els joves i amb la gent gran; amb els comerciants i empresaris. Tenim
propostes en l’àmbit cultural, en educació i esport amb la creació de camps per practicar-lo. Són
objectius prioritaris la mobilitat i el transport públic. Treballar per la resolució definitiva dels vials

d’Enllaç i Cornisa. Millorar la recollida selectiva d’escombraries i la neteja dels carrers. La definitiva
urbanització del nostre poble respectant l’entorn natural. La seguretat ciutadana i l’optimització dels
nostres recursos.
És ben cert però que aquests i altres projectes els haurem de dur a terme amb cautela. L’actual
situació de crisi econòmica ens condicionarà temporalment. Ara bé la racionalitat, el criteri i els
valors seran la guia de la nostra tasca de govern. Però en aquest procés que avui comença no volem
ni podem estar sols, us demanem a tots vosaltres que hi participeu i oferim i també demanem
collaboració màxima als vocals dels altres grups polítics que formen part d’aquest consistori a qui
valorem i respectem. La nostra majoria no ens farà perdre la voluntat de consens i diàleg amb
l’oposició i la resta d’interlocutors veïnals. Finalment, si ens ho permeteu volem agrair la paciència i
comprensió de les nostres famílies que comparteixen amb nosaltres aquest projecte tan extraordinari
de servir als nostres conciutadans i als interessos de Valldoreix. Moltes gràcies a tots.”
Finalment pren la paraula el president de l’EMD senyor JOSEP PUIG I BELMAN, i manifesta:
“Illustríssima Alcaldessa, Honorable Conseller, Regidors i regidores de l’ajuntament de Sant Cugat,
Illustre Sra. Diputada, amics i amigues de Valldoreix, bona tarda a tothom.
Abans que res vull donar les gràcies a tots per la vostra assistència, donat que la vostra presència
dóna suport al govern local de Valldoreix i demostra la vostra implicació amb Valldoreix.
Deixeu-me agrair a totes les persones que han dipositat la seva confiança tant en Convergència i
Unió, i Actuem com en la meva persona com a President de l’EMD de Valldoreix, per continuar
treballant, ara ja des del govern, en el projecte que vam iniciar conjuntament Convergència i Unió i
la plataforma ciutadana Actuem l’any 2006, com una aposta del aleshores alcalde i ara conseller Lluís
Recoder i ara de l’alcaldessa Mercè Conesa, a tots dos els hi agraeixo la seva confiança i el seu
suport.
L’acte d’avui és la plasmació de la voluntat ciutadana expressada el passat 22 de maig a les urnes,
on el suport de la ciutadania demostra una confiança total en el nostre projecte, i tots plegats les
nou persones que conformem aquest ple adquirim el compromís públic de servei a la ciutadania
valldoreixenca i a l’Entitat Municipal Descentralitzada com administració a la que representem.
Voldria per tant felicitar a tots els companys i companyes amb els que compartirem aquesta
legislatura pel vostre nomenament com a vocals i de manera especial als que us incorporeu per
primer cop a aquest plenari, la Sra. Laura Baldoví, el Sr. Joan Ribera, i al Sr. Xavier Gavaldà. I els
senyors Quim Castelló i Jordi Ortolà, persones amb un gran bagatge de treball per la societat i que
amb la seva dedicació han de mostrat l’estima a Valldoreix. Vull agrair als dos, públicament que
hagin acceptat seguir treballant, ara des del govern de Valldoreix, ja que de ben segur la seva
experiència anirà en benefici de les entitats i del teixit social de Valldoreix, que en definitiva han de
ser un dels principals beneficiaris de l’acció de govern. I a la Susana Herrada, la única vocal que
repeteix, amb la que tinc dipositada tota la meva confiança. Als vocals a l’oposició Sr. Pablo Alonso i
Sr. José María Canals, el mateix.

També vull tenir unes paraules de record i agraïment per la feina feta per les persones que no
continuen, les senyores Teresa Veciana, Àngels Solé i Àngela Bleda, i els senyors Eduard Delgado i
Joan Gaya i Marc Monells, ha estat un honor haver treballat amb tots vosaltres. També vull tenir un
record especial pel Josep Casadellà que malauradament ens va deixar, amb el qual tenia una amistat
de feia molts anys. Vull donar especialment les gràcies a la presidenta, la Sra. Montserrat Turu, a la
que, tot i les diferències polítiques, cal reconèixer la seva dedicació i treball en el govern local així
com la constància en defensa de les EMD de Catalunya.
Iniciem aquest mandat amb illusió i moltes esperances de poder avançar en el nostre projecte de
Valldoreix, al que vostès d’una manera majoritària han donat suport i com no, volem retornar
aquesta confiança millorant la prestació de serveis i la qualitat de vida dels valloreixencs.
Com l’EMD més gran de Catalunya, continuarem liderant i treballant per a què les Entitats Municipals
Descentralitzades tinguin el reconeixement legislatiu que es mereixen dins el marc legislatiu català.
Valldoreix és una vila que s’ha fet amb la voluntat del seu poble, hereu de l’antic municipi de Canals,
del qual tenim aquí el llistat dels seus alcaldes, no ha perdut mai la seva identitat, tot i ser
annexionat a Sant Cugat a mitjans del segle XIX. El poble de Valldoreix ha treballat unit en grans
empreses comunes, iniciatives com el seu urbanisme o la seva estació han estat el fruït de l’esforç
comú de moltes generacions que han treballat, sense defallir, per Valldoreix.
Cent anys després de perdre el municipi, la unió del poble de Valldoreix, liderat pel que seria el seu
primer alcalde al segle XX, Ramón Escayola, aconseguia al 1958 la seva autonomia amb la creació de
l’Entitat Local Menor, predecessora de l’actual Entitat Municipal Descentralitzada. Des d’aquell any
1958 l’EMD ha crescut amb l’esforç dels seus alcaldes, presidents i vocals però també amb el suport
dels valldoreixencs i valldoreixenques que creuen en el seu govern local, un govern proper al ciutadà
en la que tots troben la porta oberta i en el que la proximitat i la bona relació és una constant i una
obligació que tenim com a servidors de la ciutadania. D’aquests 53 anys de govern local a Valldoreix
i de tots els seus alcaldes podem aprendre, però voldria destacar l’exemple i l’entrega de l’alcalde
Josep Mª Coll, un home d’una extraordinària generositat per a la societat valldoreixenca i per l’Entitat
Local Menor. Cal tenir un record pel primer alcalde de la democràcia, en Josep Lluís Martínez que va
donar un nou impuls al govern local de Valldoreix. També vull destacar la fermesa en la defensa de
la identitat i de l’autonomia feta per l’alcalde Massanés.
Des d’aquest equip de govern donarem suport a les entitats i a les activitats que s’organitzen a
Valldoreix, ja que un dels valors fonamentals que tenim és la riquesa humana, el que comporta un
alt grau d’associacionisme i de treball desinteressat per la societat.
En un dia tan important com avui vull recordar persones d’una gran entrega en l’associacionisme
valldoreixenc: el mestre Parbellini, impulsor de l’educació a Valldoreix, Víctor Clemente i Paco Vidosa
ànimes de la Creu Roja de Valldoreix dels anys 60 i 70; Montserrat Majó, promotora de les primeres
escoles públiques de Valldoreix; Josep Altet recuperador i defensor del patrimoni i la identitat de
Valldoreix, creador del Museu de Valldoreix, una eina cabdal de la memòria de Valldoreix o Adolf

Priante que dedicà tota la seva vida a l’associacionisme i a la cultura valldoreixenca. Tots ells i molts
d’altres són els paradigmes on mirar i continuar la tasca iniciada.
El gran resultat obtingut a les urnes és fruit del treball, la illusió, i l’empenta de la campanya neta
que hem fet, on un gran equip de persones ha treballat per assolir un objectiu comú. Seguint les
mateixes directrius, volem treballar per Valldoreix, amb el suport que ens dóna aquesta majoria,
però oferint diàleg a la Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix i al Partit Popular.
Tot ho volem fer amb una collaboració compromesa, lleial i sincera de l’Ajuntament de Sant Cugat.
Mercè estic convençut que podrem treballar plegats i se que comptaré amb el teu suport en la
defensa de la identitat i els interessos de Valldoreix.
Aquests principis comporten un compromís per part del consistori, a l’hora d’ obtenir un objectiu
comú. Volem engrescar a la ciutadania a participar d’una manera activa i compromesa a la vida
política del nostre poble, superant el desencant que una part de la societat te de la política i dels
polítics. Hi ha moltes coses que han de canviar a la nostra vila. Volem un canvi en les maneres de
tractar i enfocar els nostres problemes, volem humanitzar les relacions amb els veïns. Valldoreix ha
d’estar a l’alçada del que ha estat al llarg de la seva història i ser dignes successors de tota la gent
que ha entregat els seus esforços en aconseguir un Valldoreix millor.
No puc acabar aquest parlament sense tenir un record molt especial i entranyable per la persona que
ha marcat el meu camí en els valors de l’amistat, de formar part d’un poble i una societat, una
persona que em va ensenyar també el valor del treball, del sacrifici, de l’honestedat, el respecte i
l’estima per les persones que conviuen amb nosaltres. Una persona que em va ensenyar a estimar el
meu poble, Valldoreix. Ell és el meu exemple a seguir.
Moltes gràcies pare per tot el que em vas ensenyar. La meva dona Mercè, que sense el seu suport
incondicional no hagués pogut arribar fins aquí.
I ara en aquesta nova etapa que avui començo espero comptar amb la collaboració de tots
vosaltres.
Moltes gràcies. Visca Valldoreix!! Visca Catalunya!!”
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar el PRESIDENT dóna per finalitzada la sessió a les
19.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe.

