
 

 

 

ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA, CELEBRAT EL DEU D’ABRIL DE DOS MIL CATORZE. 

 
A Valldoreix, el dia deu d’abril de dos mil catorze, 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-ACTUEM-, senyor XAVIER GAVALDÀ I CARBONELL –GRUP CiU-
ACTUEM-, senyor BERNAT GISBERT I RIBA –GRUP CiU-ACTUEM-; senyora SUSANA HERRADA I 
CORTÉS –GRUP CiU-ACTUEM-; senyor JORDI ORTOLÀ I CALATAYUD –GRUP CiU-ACTUEM-, 
senyor JOAN RIBERA I MARTÍNEZ –GRUP CiU-ACTUEM-, senyor JOSÉ MARÍA CANALS I 
ÁLVAREZ –GRUP PP- i senyora CARMEN BABILONI I SESMA –GRUP CPCV-, 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 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 VALLDOREIX 
DEL SR. BERNAT GISBERT I RIBA. 

 
Pren la paraula el PRESIDENT i exposa que la Junta Electoral Central ha expedit la credencial 
expressiva de que ha estat designat Vocal de l’EMD de Valldoreix el SR. BERNAT GISBERT 
RIBA com a representant de CONVERGÈNCIA I UNIÓ,  en substitució de Laura Baldoví Borràs. 
 
El Sr. Bernat Gisbert Riba 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?” 
 
El senyor Bernat Gisbert Riba contesta: Si ho prometo. 
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TORN D’INTERVENCIONS.- Pren la paraula el senyor JOSÉ Mª CANALS I ÀLVAREZ i manifesta 
al senyor Gisbert, benvingut, hi ha molta feina a fer, el llistó li van deixar ben alt, però estic 
convençut que el seu partit si ha pensat amb vostè i l’han votat, és perquè reuneix aquelles les 
qualitats tan humanes com professionals per poder exercir acuradament i donar el millor de vostè 
mateix per aquesta EMD de Valldoreix. Moltes gràcies i benvingut! 
 
Pren la paraula la senyora CARMEN BABILONI I SESMA i manifesta que novament benvingut 
encara que ja ens hem trobat pels passadissos, que la teva feina aquí sigui interessant per a tu i 
que portis tot el que saps per tirar endavant aquesta EMD que bona falta fa que tiri endavant tal 
com estant venint les coses. Benvingut i fins aviat! 
 
Pren la paraula el senyor BERNAT GISBERT I RIBA i manifesta bon vespre a totes i a tots, 
abans de començar m’agradaria agrair l’assistència de tots els que sou aquí presents (president, 
vocals, regidors i públic assistent) en el dia que prenc possessió com a vocal de l’EMD de 
Valldoreix, una tasca que m’engresca i que afronto amb responsabilitat i a la vegada amb 
entusiasme, amb il·lusió, amb empenta i,sobretot, amb moltes ganes de treballar. Per a mi, 
poder representar a la ciutadania valldoreixenca des d’una institució com és aquesta EMD 
representa tot un orgull perquè és el lloc on he crescut i on m’he educat. Fa 13 anys que visc 
aquí i em sento molt arrelat a les entitats, a les institucions i als magnífics espais naturals que 
tenim per gaudir del lleure, fet que cal valorar com es mereix. D’altra banda, també sóc 
conscient de la tasca que represento en nom d’Unió Democràtica de Catalunya que ha decidit 
que avui sigui jo aquí. Des que vaig entrar a militar-hi m’he sentit molt acollit i molt a gust per 
tots els militants que el representen. Sempre he entès la política com una vocació de servei al 
ciutadà mitjançant la qual pots ajudar als ciutadans a través de diversos problemes que puguin 
tenir amb l’administració. És evident, que com passa a tot arreu, hi ha discrepàncies i diversos 
punts de vista, però del que es tracta és de minimitzar-los en la mesura que sigui possible. 
Sense res més a afegir, gràcies per la vostra atenció!  
 
Pren la paraula el PRESIDENT i manifesta que des de l’equip de govern volem agrair per un 
cantó la feina feta per l’anterior vocal que ja es va acomiadar en l’últim ple, i agrair a Unió 
Democràtica que ens ha facilitat aquest relleu i que tenim dipositades en ell totes les 
esperances que pugui substituir –tal com ha dit el senyor Canals-  a la Laura que ha deixat el 
llistó ben alt. Confiem plenament en el Bernat perquè és una persona jove i perquè és una 
persona que té il·lusió i això es transmet i es respira i ho veiem. Per tant el seu treball sabem 
que el farà amb aquesta il·lusió i aquestes ganes, tot i que diu que està vinculat a Valldoreix, 
ara ho farà amb tota la seva força i tot el seu entusiasme. El Bernat portarà una sèrie de 
vocalies o carteres que serà comunicació que és molt adient a la seva formació, joventut 
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també molt adient pel seu perfil per desenvolupar aquesta tasca, i també portarà atenció a les 
persones, que farà que es vagi bregant en el dia  a dia i li cauran  doncs tot tipus de pals i 
suposo que serà la manera d’anar-se enfortint com a vocal i sabrà el que li ve a sobre. En nom 
de l’equip de govern et desitgem el màxim d’encerts i sorts en la teva tasca i que aquesta 
il·lusió que transmets estigui sempre al teu costat i puguem aprofitant-se tots. Moltes gràcies! 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la 
sessió a les 19.30 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 

 

 


