
Sant Cugat del Vallés, a 17 de març del 2013. 

 

Assemblea de la Junta de “l’ Associació de veïns de la Serreta”, al N.E.C. de 

Valldoreix, a les 12h 30 amb segona convocatoria.  

 

El President informa que no hi hagut cap mes candidatura per ocupar la nova 

presidencia, publicada a la web de l’associació. 

 

Seguint l’ordre del dia:  

 

1- El President cedeix la paraula a la Secretaria en funció, que dona     

lectura a l’acta anterior, que es aprovada. 

 

2- Seguidament, la Tresorera dona comptes de les despeses produïdes 

dels anys 2010-2011 i 2012 i dels continguts. S’adjunta copies en aquest 

acta. 

 

3- Seguidament, el President informa a l’assemblea de les accions 

realitzades des de la ultima reunió extraordinària. 

 

4- Seguint l’ordre del dia, es passa a la constitució de la nova Junta 

Directiva, que es formada pels següents membres:                                                    

President:     Sr. Carles CASTRO 
Vicepresidenta:   Sra. Elisenda TORTAJADA 
Secretaria:    Sra. Carme BALLESTEROS 
Vicesecretaria:   Sra. Lluïsa RUTLLAN 
Tresorera:    Sra. Manoli RODRIGUEZ 
Vicetresorer:   Sr. Fabian BO 
V.Divulgaciò i comunicacions:    Sr. Philippe CALVO  
V. Territori    Sr. Pedro GOMEZ 
V. Territori    Sr. Andrés DOMINGO 
V. Mobilitat i Seguretat:  Sr. Trino ALONSO 
V. Mobilitat i Seguretat:  Sr. Xavier CASTRO 
V. Cultura i Esports:  Sr. Francisco VERDEJO 

 
5- Seguint l’ordre del dia, pren la paraula el nou President Sr. Carles Castro 

per informar  de futures actuacions: 
 
Informa de la situació de les línees telefòniques de fibra óptica que estan 
proliferant per totes les àrees de la nostra zona. 



Informa de les converses mantingudes amb l’Alcaldessa Sra. Mercè 
Conesa i amb el Tècnic de l’àrea de Territori de l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallès Sr. Victor Martinez. 
S’informa que el Sr. Victor Martinez va concretar amb Telefónica, que el 
proper 19 faran una revisió a tota la zona de La Serreta per soterrar les 
línees aéreas de fibra óptica i  convencionals. 
El President Sr. Carles Castro informa que ha demanat que en cas 
contrari, es retorni als veïns els 400.000,- € pagats en concepte de 
soterrament de les línees per Impostos Especials.. 
Es demana la votació dels presents sobre la necessitat de fer la 
reclamació dels 400.000,- € a l’Ajuntament i s’aprova per majoria 
absoluta. 
 
Informa sobre la demanda de cartells que anunciïn el Bosc de La Serreta 
i de l’arranjament de les escales del Bosc Literari i l’Anella Verda. 

 
6- Es passa a l’apartat 6 de l’ordre del dia: Precs i preguntes. 

 
El Sr. Isidre informa que la riera des de el Passeig dels Til.lers fins el 
carrer Barceloneta está el clavegueram malament i hi han pèrdues 
d’aigües fecals a la riera. 
Se li contesta que prenem nota i es demanarà a Sorea, responsable del 
manteniment, que faci les actuacions pertinents per l’arranjament del 
clavegueram. 
 
La Sra. Maria Rosa Valls demana la pavimentació del Passeig del Caqui 
e informa d’un punt negre, Carrer Dinamarca cantonada Camí de la 
Serreta. 
Demana que es revisin les ordenances per si els gossos poden anar 
solts per Camí de La Serreta. 
 
Tres veïns del Carrer Moli de Valldoreix es queixen que l’aparcament de 
la plaça dels avets situat a l’entrada del mateix carrer Moli, no esta 
asfaltat i quan plou, els tolls i el fang dificulten l’aparcament. Se’ls hi 
contesta que els Ajuntaments de Sant Cugat i de Valldoreix es passen la 
pilota mútuament. La junta es compromet ha entrar per registre a la 
E.M.D de Valldoreix, la notificació de l’estat en que estar aquest 
aparcament. 
 
La Sra.Maria Rosa Valls, davant l’informació que hi hauríen bancs de la 
Diputació, sol.licita que en posin un a la plaça dels Porters. 
 
El Sr. Albert Sala demana el perquè esta sense acabar la cantonada del 
carrer Estret de Gibraltar amb Golf de Valencia. 
Se li contesta que l’Alcaldessa Sra. Mercè Conesa, quan era Tinent 
Alcalde de Territori, va dir que s’arranjaria i que insistirem en aquest 
assumpte. 

 
Sense cap mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13h 55. 
 


