
 

 

 
ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE LA JUNTA DE VEÏNS EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, 
CELEBRAT EL VINT-I-TRES DE GENER DE DOS MIL NOU. 
 
A Valldoreix, el dia vint-i-tres de gener de dos mil nou, a la Nau de Cultura de l’Entitat Municipal 
Descentralitzada de Valldoreix, i presidint l’il·lustra Presidenta de la Junta de Veïns, senyora 
MONTSERRAT TURU I ROSELL –Grup CPCV-, es reuneixen a les 13.00  hores els Vocals següents: 
senyor JOAN GAYA I BELTRAN -Grup CPCV-, senyora TERESA VECIANA I ARMENGOL –Grup CPCV- 
SR. JOSEP PUIG I BELMAN –GRUP CiU-, SRA. SUSANA HERRADA I CORTÉS –GRUP CiU-,SRA. 
ANGELA BLEDA I LORENZO –GRUP CIU-, SR. EDUARDO DELGADO I RODRÍGUEZ –GRUP CiU-, 
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 la Presidenta excusa l’absència de la SRA. ÀNGELS SOLÉ 
I GILI –GRUP CiU- i es passa a la deliberació i votació dels assumptes de l’Ordre del dia que són 
objecte de la present sessió.  

 
PRENDRE CONEIXEMENT DE LA DEFUNCIÓ DEL VOCAL D’AQUESTA EMD SR. JOSEP 
CASADELLÀ REIG, COM A REPRESENTANT DEL GRUP DE CPCV, I PRENDRE 
CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA DEL PARTIT DE INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS 
(ICV-EUiA) DE DESIGNACIÓ DEL SR. PAU ALONSO GONZALEZ EN SUBSTITUCIÓ DEL SR. 
JOSEP CASADELLÀ REIG. 
 
Pren la paraula la PRESIDENTA i exposa que en data 26 de desembre de 2008 es va produir el 
traspàs  del  company i vocal d’aquesta Entitat Municipal Descentralitzada, senyor Josep Casadellà i 
Reig. 
 
Atès l’escrit de data 20 de gener de 2009,  amb registre general d’entrada núm.154, presentat pel 
Sr. Joan Calderon de la Comissió Política Local de Sant Cugat del Vallès, en el qual es designa al Sr. 
Pau Alonso Gonzalez com a vocal de l’EMD de Valldoreix en representació de Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV-EUiA), i en substitució del senyor Josep Casadellà i Reig. 
 
Vista la Instrucció del 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 dels 
ens locals, el Ple de la Junta de Veïns d’aquesta EMD: 
 
PRIMER.- Pren coneixement de la defunció del Sr. Josep Casadellà Reig, i per tant de la pèrdua del 
seu càrrec de Vocal d’aquesta EMD, com a representant del partit de Iniciativa per Catalunya-Els 
Verds (ICV-EUiA). 
 
SEGON.- Pren coneixement de la proposta del partit d’Iniciativa per Catalunya Verds (ICV-EUiA), de 
designar al Sr. Pau Alonso Gonzalez en substitució de Sr. Josep Casadellà Reig. 
 
TERCER.- Traslladar aquest acord a la Junta Electoral Central. 



 

 

 

 

 
EXPLICACIÓ DEL PUNT.- Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que aquest és un ple de 
tràmit, de coneixement, ja que no hi ha cap punt que generi cap votació. Aquesta formalització és 
necessària per poder fer el tràmit de la substitució del nostre company Josep Casadellà, que d’acord 
amb la llei ha d’haver-hi la designació del grup d’Iniciativa en un nou vocal, per tramitar-la a la Junta 
Electoral Central a Madrid. El ple d’avui es fa als efectes que el proper ple pugui prendre possessió el 
seu substitut, senyor Pau Alonso, i fer el ple ordinari amb la totalitat dels vocals del Consistori de 
l’EMD. 
 
TORN D’INTERVENCIONS.-  Pren la paraula la PRESIDENTA i manifesta que molt probablement el 
proper ple serà el dia 12 de febrer, que espera ja tenir la credencial del senyor Pau Alonso. 
Manifestar el nostre disgust per la mort del Josep Casadellà, que va ser una persona molt important i 
per uns quants un amic de fa moltíssim anys. 
 
Pren la paraula el senyor JOAN GAYA I BELTRAN i manifesta que no hem tingut l’oportunitat de 
manifestar oficialment el nostre condol en un acte d’aquestes característiques com el d’avui. 
Personalment em costa deslligar-ho de la relació institucional però vull recordar que en Josep 
Casadellà va ser un dels pioners en aquesta aventura d’aconseguir la unitat de les esquerres a 
Valldoreix, que va treballar molt activament, fa ja algunes desenes d’anys, i junt amb un nucli de 
ciutadans compromesos de Valldoreix varem començar aquest procediment que va acabar amb 
l’alcaldia d’un govern d’esquerres. Junt amb una colla de persones, tots nosaltres varem acabar sent 
grans amics, entre els quals estava la seva dona l’Aurora Tous, i no cal dir que personalment ho sent 
molt, ja que en aquests moments és més important el que tenim en el cor que no pas en el cervell. 
Recordem profundament aquest amic. 
 
Pren la paraula el senyor JOSEP PUIG I BELMAN i manifesta que en la mateixa línia que han 
expressat el senyor Joan Gaya i la Presidenta, el nostre grup també està molt dolgut per la pèrdua 
d’en Josep Casadellà. Voldria recalcar que en ell sempre van trobar una persona oberta al diàleg en 
tot moment, plena de vitalitat i amb una estima especial per Valldoreix i amb la que mai havíem 
discutit, perquè era una persona molt oberta i molt cordial, defensant les seves idees i sempre 
disposada a arribar a un consens. Jo coneixia en Josep des de feia anys i sempre havia trobat una 
persona amb una gran estima per Valldoreix i molt implicada amb tot el que era la seva vida 
professional i familiar, i sobretot molt amic dels seus amics. Manifestar que per nosaltres és una 
pèrdua molt dolorosa i esperem que la persona que el substitueixi a l’EMD tingui un tarannà similar i 
que puguem arribar a tenir una bona entesa. Manifestar que sigui on sigui en Josep, sempre estarem 
al seu costat. 
 
Tot seguit i no havent-hi més assumptes a tractar, per la Presidència es dóna per finalitzada la sessió a 
les 13.35 hores. De tot l’esmentat, jo la Secretària en dono fe. 
 
 


