
ACTA DE L’ASSEMBLEA ORDINARIA DE L’ASSOCIACIÓ DE 

VEÍNS  LA SERRETA-BOSC D’EN SALADRIGUES 

 

 Dia: 1 de desembre de 2013                                                                                          

Lloc: NEC de Valldoreix                                                                                 

Hora: 11’00 en primera convocatoria,  11’30H. en segona convocatoria 

 

Seguint l’ordre del dia:  

 

1- El President Sr. Carles Castro cedeix la paraula a la Secretaria en funció 

Sra. Carme Ballesteros, que dona lectura a l’acta anterior, que es 

aprovada. 

 

2- Seguidament, la Tresorera Sra. Manoli Rodriguez dona comptes de les 

despeses produïdes dels anys 2013 i dels continguts, que son aprovats. 

S’adjunta copies en aquest acta. 

 

3- El Sr. Carles Castro pren la paraula per explicar les diferents actuacions 

fetes a partir de la ultima assemblea.                                      

 

- Subvencions:                                                                                

L’Ajuntament de Sant Cugat no ha confirmat encara quin serà l’import, ja 

que s’han d’incloure l’arranjament de diferents  coses del Bosc Literari 

per la propera edició, i sinó que aquestes despeses anessin a càrrec la 

brigada.                                                                                                     

De la EMD de Valldoreix tenim mes import  i pel proper exercici també hi 

haurà un possible increment de la subvenció per la participació a la 

cavalcada del Reis. 

-Reunions de junta: una cada mes, i el contingut es penja a la web. 

-Els dos ajuntaments han establert grups de treball. La EMD amb el 

Consell de la Vila amb la representació de La Manoli, l’Albert i la Carme; 

a medi ambient, el Carles Castro. A l’ajuntament de Sant Cugat, en els 

consells de barris, participa l’Elisenda i el Carles; i en els grups de 

treball, qualsevol dels vocals. 

- Asfalt  i urbanitzat de la Muntanyesa nord a cost zero pels veïns. S’ha      

fet una protesta. 

-Obres del Col·legi del Pinar. S’informa de les diferents actuacions de 

reclamació tan a l’Ajuntament de Sant Cugat i als partits de l’oposició, 

perquè es retiri el mur i l’amplada del carrer arribi a 9 metres i no siguin 

considerades com “obres menors”. 



-Reclamació dels 240.000 euros per no haver acabat de soterrar totes 

les línees telefòniques. 

-Protesta per escrit a l’Ajuntament de Sant Cugat del “Fora pols i fang” 

dels carrers de La Floresta, pagat per l’ajuntament i que costarà de 

moment 2.500.000 d’euros. Es un greuge comparatiu per tots els veïns 

d’altres barris que han pagat per urbanitzar els carrers i es faran totes 

les actuacions que calguin per parar aquest projecte o perquè retornin 

els diners als veïns que varen pagar. 

-Es continua demanant l’asfalt de l’aparcament del carrer Moli. No es 

soluciona pel problema de la propietat del  mateix 

-Es demana l’arranjament de la plaça de les Ones. 

-El parc de Collserola vol que el Bosc Literari sigui una porta d’entrada a 

Collserola. 

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

 
Es demana la neteja del troç de riera entre el carrer Viladelprat fins el 
carrer Moli. Es propietat de l’ACA. 
Es queixen de la bruticia del Bosc, de les llaunes, bosses,plastics i dels 
excrements dels gossos. 
S’informa que les queixes que tinguin el veïns es poden entrar a la web 
de l’associació. 
 

 
Sense cap mes temes a tractar, s’aixeca la sessió a les 13h 05. 
 
Valldoreix, 1 de desembre de 2013. 
 
 
La secretària: 
Carmen Ballesteros 
 
 
 
 


