
 

 

Acta de l’Assemblea General Ordinaria 

28 de febrer de 2010 

 

A Barcelona a 28 de març de 2010 essent les 11:00 del matí i en el marc del 

centre social de l’Elèctric (carretera de Vallvidrera a Sant Cugat 98) té lloc 

l’assemblea general ordinària de l’associació de veïns i veïnes de Santa Maria 

de Vallvidrera – Mas Sauró.  

 

Es dóna inici a l’Assamblea presidida per Montse Moreno, actuant com a 

secretari Àlex Andrés, vice-presidida per Joan Baucells i amb la presència dels 

membres de la junta: Alberto Vila, Martí Ruiz i Bart Srebnick i amb l’assistència 

de 26 socis la llista dels quals s’afegeix al final d’aquesta acta. 

 

La presidenta obre la sessió a les 11:00. 

Punt 1Punt 1Punt 1Punt 1: Presentació de la nova junta i comissions, s’anima a la participació de 

tots els veïns. 

PuPuPuPunt 2nt 2nt 2nt 2: Presentació de la pàgina web del barri de nova creació a càrrec de 

Alberto Vila. 

Punt 3Punt 3Punt 3Punt 3: La Comissió Verda en veu de Bart Srebnick anuncia les jornades de 

neteja del bosc els dies 20 i 21 de març. 

Punt 4Punt 4Punt 4Punt 4: La Comissió de Seguretat en veu de Àlex Andrés explica la reunió 

amb Mossos d’Esquadra. Es demana als veïns que truquin al 112 sempre que 

es presentin situacions anòmales. Es deixa constància de les trucades fetes a 

Mossos per part de dos veïns que no van aconseguir la presència policial i la 

queixa sobre la conducció de la furgoneta encarregada de la recollida dels 

menors magribins al baixador de Vallvidrera. 

Punt 5Punt 5Punt 5Punt 5: Consulta Popular a Vallvidrera del 13 de març. Joan Baucells llegeix la 

carta en que es demana el recolzament de la nostra associació a la consulta. Es 

sotmet el recolzament a votació resultant 29 vots a favor i 1 en contra. 

Punt 6Punt 6Punt 6Punt 6: Exposició del Pla Parcial de Les Planes. La presidenta exposa als veïns 

els plànols de les reformes presentades per l’Ajuntament per al nostre barri. Es 

posa a disposició dels socis una enquesta per a conèixer els equipaments que 

el barri proposa i/o desitja i que es s’entregaran a la regidora en la propera 

reunió informativa. Bart Srebnick anuncia l’execució d’un estudi independent 

per part de tècnics que l’associació encarregarà (aprovat en l’anterior 

assemblea) i convida a tots els veïns a comunicar totes i cada una de les 

anomalies que observin a la Junta. 

Punt 7Punt 7Punt 7Punt 7: Parking a la Plaça Mina Grott. Montse Moreno presenta la proposta de 

l’Ajuntament d’emplaçament del nou parking. Es deixa constància de la 



reivindicació del peatge gratuït per al veïns del Mas Sauró, la proposta 

d’aparcament en superfície utilitzant el sistema de “zona verda” i la consulta 

sobre una zona reservada per a veïns. 

 

Punt 8Punt 8Punt 8Punt 8: Es comunica la propera visita de la Consellera de barri Núria Busquets 

per al 8 de març. 

Punt 9Punt 9Punt 9Punt 9: Cloenda de l’assemblea i agraïments 

Punt 10Punt 10Punt 10Punt 10: Precs i preguntes.  

Es pregunta per la obertura del pas per al autobús en el camí de la Reineta. 

Rebem queixa del conductor del bus del barri per no respectar els horaris. 

Demanda d’un millor manteniment del carrer Reis catòlics. 

Consulta sobre l’estat de l’abastiment de Gas Natural al barri. 

Rebem queixa sobre el numero de porcs senglars per destrosses i 

inseguretat. 

Rebem queixa de les esllavissades al carrer Font dels Pins. 

S’aixeca la sessió de l’assemblea a les 13:25 i es tanca l’acta. 

 

LLISTAT D’ASSISTENTS 

- Montserrat Moreno 

- Joan Baucells 

- Àlex Andrés 

- Bart Srebnick 

- Martí Ruíz Solé 

- Alberto Vila 

- Sergio Muñoz 

- Belén Rodríguez  

- Genoveva Pérez 

- Jordi Llobis 

- Miguel Lozano 

- Ricardo Villar 

- Hank Hobbelink 

- Jordi López 

- Atilano González 

- Fernando De la Riva 

- P. Ramos 

- Mercedes Alejo 

- Jordi Garreta 

- M. Salgado 

- Pilar Rodríguez 

- Eduardo Ramos 

- Irene Colet 



- Alberto Moreno 

- Toni Arbonés 

- Núria Agut 

- Marga Agut  

- Manel Andrés 

- Núria González 

- Isabel Adán 

- Àlex Llovet 

- Caridad L.Castillo 

- Teodoro González González 

- (un veí més amb nom il�legible) 

 

 


