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Benvolguts veïns i veïnes de Valldoreix, 

Ara fa vuit anys, a les eleccions municipals de l’any 2003, iniciava la meva 

singladura com a presidenta de l’Entitat Municipal Descentralitzada de 

Valldoreix. L’any 2007 la ciutadania valldoreixenca va tornar a fer-me confiança 

per continuar treballant des de la presidència del govern local de Valldoreix. 

Ara fa quatre anys vaig retre comptes amb la ciutadania  amb l’edició del 

recull de l’acció de govern de Valldoreix en el període 2003-2007 editant la 

publicació ‘Valldoreix 2003-2007. Fets. Memòria de l’acció de govern’. Un cop  

finalitzada  la legislatura 2007-2011 torno a retre comptes i deixo constància 

de l’acció de govern desenvolupada al llarg d’aquests quatre anys.

El govern i el consistori de Valldoreix ha continuat enfortint l’administració pròpia i millorant els serveis a 

les persones. S’ha reformat l’edifici Vall d’Or, convertint-lo en la Casa de la Vila de Valldoreix, seu del govern 

local de Valldoreix, i que també acull la Biblioteca Vall d’Or, l’Escola de Música i l’Arxiu Municipal, entre 

d’altres serveis.

Altres actuacions endegades des del govern de Valldoreix són també un llegat perdurable per al futur de 

Valldoreix. Entre aquestes es compten la nova Escola Bressol, el nou Casal d’Avis, la posada en marxa del 

Consell de la Vila i dels processos participatius de la Centralitat i l’Agenda 21, la rehabilitació de la riera Nonell, 

el nou equipament d’horts urbans i la confirmació de què les línies d’alta tensió que travessen Valldoreix 

desapareixeran a finals del 2012, entre molts d’altres. A Valldoreix s’ha treballat molt intensament al llarg 

d’aquesta legislatura, fent moltes passes endavant. No ens podem aturar. Valldoreix no s’ho pot permetre.

Totes aquestes accions i actuacions són un bagatge que no hauria estat possible sense totes les persones 

que han format part dels diferents equips de govern i sense la bona feina desenvolupada per tots els 

treballadors i treballadores de l’EMD de Valldoreix, un magnífic equip humà i professional  amb què he 

tingut el plaer de treballar conjuntament per tal de fer un Valldoreix millor.

Gràcies també a tots el ciutadans i ciutadanes, i a les entitats socials, culturals i esportives de Valldoreix, 

que tant i tant han fet i que de ben segur continuaran fent pel nostre estimat Valldoreix.

Ha estat un honor ser la presidenta de tots els valldoreixencs.

Montserrat Turu i Rosell
Presidenta de Valldoreix-EMD

Salutació
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1 Bloc Institucional
L’equip de govern de l’EMD-Valldoreix

Juny 2007 – desembre 2007

Presidenta: Montserrat Turu i Rosell

 • Àrees Presidència, Vialitat, Seguretat Ciutadana.

Vocal de ICV-EUiA: Josep Casadellà i Reig

 • Àrees Serveis Personals, Esports, Comerç.

Vocal del PSC: Joan Gaya i Beltran

 • Àrees Govern, Economia i Hisenda, Participació Ciutadana.

Vocal d’ERC: Teresa Veciana i Armengol

 • Àrees Medi Ambient, Imatge i Comunicació, Acció Social.

Desembre 2007 – desembre 2008

Presidenta: Montserrat Turu i Rosell

 • Àrees d’Infraestructures, Equipaments, Mobilitat.

Vicepresident: Josep Puig i Belman

 • Àrees d’Obres i Serveis Urbans, Seguretat Ciutadana. 

Vocal de CiU-Actuem: Àngels Solé i Gili

 • Àrees d’Urbanisme, Planejament.

Vocal de CiU-Actuem: Susana Herrada i Cortés

 • Àrees de Cultura, Joventut.

Vocal de CiU-Actuem: Eduardo Delgado i Rodríguez

 • Àrees d’Economia i Finances, Comerç, Promoció Econòmica.

Vocal de CiU-Actuem: Ángela Bleda i Lorenzo

 • Àrees d’Esports, Comunicació.

Vocal de ICV-EUiA: Josep Casadellà i Reig

 • Àrees de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Vocal del PSC: Joan Gaya i Beltran

 • Àrees de Serveis Generals, Hisenda, Participació Ciutadana. 

Vocal d’ERC: Teresa Veciana i Armengol

 • Àrees d’Educació, Gent Gran, Serveis Socials i Salut.

Montserrat Turu i Rosell

Josep Casadellà

Teresa Veciana i Armengol

Josep Puig i Belman

Joan Gaya i Beltran
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Desembre 2008 – maig 2011

Presidenta: Montserrat Turu i Rosell

 • Àrees de Territori, Seguretat Ciutadana

Vocal d’ICV-EUiA: Pablo Alonso i González

 • Àrees de Medi Ambient, Protecció Civil

Vocal del PSC: Joan Gaya i Beltran

 • Àrees de Serveis Generals, Participació Ciutadana, Comerç

Vocal d’ERC: Teresa Veciana i Armengol

 • Àrees de Serveis Personals, Comunicació

3. El consistori de l’EMD-Valldoreix:

Grup Municipal de la Candidatura de Progrés i Catalanista de 

Valldoreix:

Montserrat Turu i Rosell

Josep Casadellà i Reig (Portaveu fins a desembre 2008)

Joan Gaya i Beltran (Portaveu des de gener de 2009)

Teresa Veciana i Armengol

Pablo Alonso i González

Grup Municipal de CiU-Actuem

Josep Puig i Belman

Marc Monells i Hernández (Portaveu fins a desembre de 2007)

Eduardo Delgado i Rodríguez

Ángela Bleda i Lorenzo

Susana Herrada i Cortés

Àngels Solé i Gili (Portaveu des de gener de 2008)

Eduardo Delgado i Rodríguez

Ángela Bleda i Lorenzo

Pablo Alonso i González

Marc Monells i Hernández 

Àngels Solé i Gili

Susana Herrada i Cortés
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Nous equipaments 
de Valldoreix (2007-2011)

2
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1. Casa de la Vila de Valldoreix
 ! Equipament més important desenvolupat per l’EMD de Valldoreix aquesta legislatura. 

 ! L’edifici es va adquirir el febrer del 2005, les obres van començar al 2006 i la seva remodelació es 

va inaugurar el març del 2011.

 ! L’objectiu del govern de l’EMD de Valldoreix, en adquirir i reformar la nova seu, era dignificar 

l’entitat, donar-li una imatge institucional sòlida, i donar un millor servei a la ciutadania. Ara, 

amb la perspectiva que dóna el temps, podem dir que la fita s’ha aconseguit amb escreix i que 

ara els valldoreixencs s’identifiquen amb la nova seu i se senten orgullosos del nou edifici.

 ! La inauguració de la nova Casa de la Vila de Valldoreix va permetre donar un nou espai més 

modern i adaptat a les seves necessitats a l’Escola de Música de Valldoreix i crear nous serveis 

com la Biblioteca Vall d’Or i l’Arxiu Municipal de Valldoreix.

2. Nous equipaments de Valldoreix (2007-2011)

Fitxa tècnica
Edifici Seu EMD de Valldoreix

Any 2005-2011

Superfície: 1.496,75m2

Cost final de les obres: 1.062.763,64€

Empresa adjudicatària:Rehacsa.

Subvencions PUOSC, Xarxa de Barcelona, FEDER i EMD.
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Fitxa tècnica
Sala de plens, nou arxiu municipal i 

Jardins 11 de Setembre

Any. 2009-2010

Superfície: 460,12m2

Cost final de les obres: 448.153,70€

Empresa adjudicatària: Iberland.

Subvenció Xarxa de Barcelona i EMD.
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2. Escola Bressol de Valldoreix 
 ! Una altra de les grans fites assolides per l’EMD-Valldoreix a la legislatura 

 ! Les classes es van iniciar el 13 de setembre de 2010.

 ! Equipament que dona resposta als criteris de sostenibilitat i eficiència mediambiental. Els espais 

integren il·luminació natural; incorporen climatització amb sistemes de geotèrmics -aprofitant 

l’escalfor natural del terreny; i s’han utilitzat materials de construcció reutilitzables. A més, l’es-

cola té una coberta vegetal enjardinada a la teulada, factor que  millora el comportament climà-

tic de l’edifici.

 ! Capacitat per a 102 infants.

Fitxa tècnica
Escola Bressol de Valldoreix

Any 2010

Superfície: 785,76m2  i  1000m2 jardí

Cost final de les obres: 1.359.154,19€

Empresa adjudicatària: Construcciones 

Bosch Pascual

Subvenció (Generalitat de Catalunya i DIBA)
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3. Escola de Música de Valldoreix
 ! Aquesta legislatura el Centre Musical de Valldoreix es converteix en Escola Municipal de Música. 

 ! L’Escola Municipal de Música de Valldoreix, va obrir les seves portes el passat curs 2010-2011, 

amb un projecte educatiu que dóna continuïtat als estudis que es venien impartint al Centre 

Musical de Valldoreix.

 ! La nova Escola Municipal de Música de Valldoreix manté la seva ubicació a les dependències de 

l’edifici de la Casa de la Vila de Valldoreix.
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4. Biblioteca Vall d’Or
 ! Inaugurada el 16 de juny de 2008 

 ! El nom Biblioteca Vall d’Or fa honor a l’antic nom de l’edifici que acull la seu de la Casa de la 

Vila de Valldoreix. 

 ! L’equipament permet als valldoreixencs disposar d’un espai on poder consultar la premsa diària, 

fullejar revistes d’actualitat de diferents temàtiques i gaudir d’una estona de lectura tranquil·la. 

 ! La biblioteca ofereix també el servei com a aula d’estudi -amb un horari ampliat en època 

d’exàmens-, de consulta del fons bibliotecari de referència, ordinadors amb connexió a Internet, 

WiFi, servei de préstec online, espai infantil i préstec de la xarxa de Biblioteques de la Diputació 

de Barcelona.
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Fitxa tècnica
Casal Avis de Valldoreix.

Any 2010

Superfície: 422,16m2

Pressupost total: 20.000€

Execució: Brigada Municipal d’obres

Ubicació: C/ Tibidabo

5. Casal d’Avis de Valldoreix

 ! El nou Casal d’Avis s’ubica a l’antic edifici de l’Escola Bressol a tocar de la plaça del Casal 

de Cultura.

 ! El nou espai del Casal d’Avis disposa d’una nova distribució interior que dona cabuda a una 

sala polivalent, una sala de lectura i biblioteca, una aula d’informàtica, una sala taller, un 

espai de perruqueria i una sala de jocs, espais de cuina, vestíbul, despatx de direcció i sala 

de juntes, així com un nou bany adaptat a persones amb mobilitat reduïda, així com a la 

d’un bany amb dos lavabos per a senyores.
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6. Instal·lació provisional per al servei de recollida i custodia d’animals abandonats.

Fitxa tècnica
Servei de Recollida i Custodia 

d’Animals Abandonats.

Any 2008-2009

Superfície: 350 m2

Cost: 7.624,32€ (Assumit pel Cau Amic)

Execució: Brigada Municipal d’Obres

Ubicació: Polígon Industrial de can Calopa
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7. Parc infantil de l’avinguda Mas Fuster

 ! El nou espai dedicat al lleure i a l’esbarjo dels més petits de la vila està ubicat entre l’avinguda 

Mas Fuster i la carretera de Vallvidrera. 

 ! Les obres van consistir en adequar l’espai i replantar els arbres caiguts per la ventada per arbres 

traslladats d’altres espais remodelats de la vila.



 Memòria de l’Acció de Govern 2007-2011 • 17

8 Zona lúdica i esportiva per a la gent gran

 ! L’equipament es va instal·lar l’any 2009. 

 ! Està ubicat a la plaça Maria Sabater, a tocar de la cruïlla entre la rambla Mn. Jacint Verdaguer i el 

passeig de Nard.

 ! El nou equipament el va subvencionar la Diputació de Barcelona. 

 ! L’equipament està format per un conjunt de mòduls a mode de circuit que permeten a les per-

sones grans i a les persones amb discapacitat realitzar exercicis de forma senzilla i molt segura. 
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Urbanisme i serveis: 
Actuacions realitzades 
període 2007-2011

Abans

Abans

Abans Abans

A

Carrer Tigre

Ara
Ara

Carrer Brollador

ns Ara

Carrer Torrent

ns

Ara

Carrer Volca
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A) Urbanització del sector de Ca n’Enric La Miranda.

Any 2007-2009

Superfície: 23.389,97 m2

Cost: 3.226.377,47€

Empresa adjudicatària: Rogasa.

Finançament: contribucions especials

B) Construcció de voreres de Ca n’Enric - La Miranda

Any 2009

Superfície: 320 m2

Cost: 22.400€

Execució: Brigada Municipal d’obres

C) Urbanització del barri de les Bobines.

Any 2009-2010

Superfície: 13.534,48 m2

Cost: 2.095.167,16€

Empresa adjudicatària: Febosa.

Finançament: Quotes urbanístiques.

D) Urbanització del sector de la Bobila – La Serreta

Any 2005 – 2011

Superfície:  32.440 m2

Obra executada per l’Ajuntament de Sant Cugat, segons conveni 

amb l’EMD de Valldoreix

E) Millora dels accessos a l’equipament de nova construcció 

destinat a l’Escola Bressol Municipal de Valldoreix i supressió 

de barreres arquitectòniques de l’equipament educatiu Ceip 

Ferran i Clua, carrer Brollador i pg de la Guineu.

Any 2010

Superfície: 3.705m2

Cost final de les obres: 353.935,10€

Empresa adjudicatària: Eurocatalana Obres i Serveis S.L.

Subvenció del fons estatal (FEOSL): 307.708,72 €

3. Urbanisme i serveis:  
Actuacions realitzades període 2007-2011

Carrer Tigre Urbanització de les Bobines.

Voreres de Ca n’Enric - La Miranda.

Urbanització del sector de la Bobila – La Serreta.

Urbanització de Ca n’Enric La Miranda.

Accessos a l’equipament de l’Escola Bressol.
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F) Rehabilitació de la rambla Mn. Jacint Verdaguer

Any 2009

Superfície: 22.100m2

Cost: 1.158.498,56€

Subvenció Fons Estatal (FEIL): 1.088.999,85€

Empresa adjudicatària: CiC-3

G) Reasfaltat de l’Avda. del Monmany

Any 2009

Superfície: 3.215m2

Cost: 33.726,16 €

Execució: Rogasa Construcciones y Contratas

H) Adequació i millora del c/Esparver,  

capa de rodadura i canals.

Any 2010

Superfície: 1800 m2

Cost: 32.087,06 €

Subvenció de la Diputació de Barcelona: 32.087,06 €

Empresa adjudicatària: Excavaciones Giménez S.L.

I) Reasfaltat Alcalde Ramon Escayola (plaça dels Ocells - pg. 

Del Nard)

Any 2008

Cost final actuació: 57.478,00 €

Empresa adjudicatària: SOREA

J) Reasfaltat passeig del Mas Roig (av. Vall d’Or - pg. Alzina)

Any 2008

Cost: 56.892,43 €

Empresa adjudicatària: SOREA

K) Nova instal·lació d’aigua sanitària al Complex Esportiu i 

instal·lació de plaques solars tèrmiques per a l’escalfament de 

l’aigua de la piscina.

Any 2010

Cost: 114.237,10 €

Subvenció del Fons estatal (FEOSL): 109.560,00 € 

Rambla Mn. Jacint Verdaguer.

Avda. del Monmany.

c/Esparver.

Alcalde Ramon Escayola.

Passeig del Mas Roig.
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L) Projecte de consolidació de les restes del Castell de Canals i tanca de protecció.

Any 2009

Cost: 77.063,71€

Fons propis: 32.669,71€

Subvenció de la Generalitat de Catalunya: 44.394€

M) Projecte de renovació del clavegueram a l’av. Ramón Escayola, camí de la Salut i 

carrer Eivissa

Any 2010

Cost: 238.000,00€

Subvenció de l’estat a través del Fons Estatal (FEOSL).

N) Instal·lació d’antena de banda ampla (WiMAX) i intercomunicació 
amb els edificis municipals
Any 2010
Cost d’execució de les obres: 50.000,00€
Subvenció de l’estat a través del Fons Estatal (FEOSL): 50.000€.

Castell de Canals.

Av. Ramón Escayola.

Projectes en tràmit
Urbanització
EXECUCIÓ 2011:
- Urbanització del  
 passeig Mestra Casesnoves
- Urbanització del passeig Mariscota
- Projecte de construcció 
 de ponts a la riera Nonell

PROJECTES REDACTATS PENDENTS 
D’EXECUCIÓ:
- Projecte d’urbanització del C/ Caçadors
- Projecte d’urbanització del C/ Camèlies  
 (entre Baixador i Nard)
- Projecte d’urbanització dels C/ Pierrot,  
 Olimpia i Colombina
- Projecte d’urbanització dels  
 C/ Sant Sebastià i Pamplona
- Projecte d’urbanització 
 de l’avinguda del Baixador
 - Projecte d’urbanització del carrer 
 Consolat de Mar
Equipaments

Estudi per a la construcció d’un pavelló 

esportiu polivalent a l’IES Arnau Cadell

Banda ampla (WiMAX) 

i intercomunicació.

Plànol de la proposta de pista poliesportiva al  IES Arnau Cadell
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Soterrament de les línies  
d’alta tensió a Valldoreix
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El seguiment de l’acord que contempla quines 

són les aportacions econòmiques que finalment 

hauran de fer cada una de les parts. L’aportació de 

l’EMD-Valldoreix serà superior als 1,9 milions d’€, 

l’Ajuntament de Sant Cugat se situa sobre els 1,3 

milions d’€. La resta, fins arribar als 11 milions d’€, 

se la repartiran Fecsa-Endesa (3,6 mil. d’€), ICAEN 

(2,2 mil. d’€) i el Ministerio de Fomento, a través 

d’una subvenció a Fecsa-Endesa (2,5 mil. d’€).
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4. Soterrament de les línies  
d’alta tensió a Valldoreix

 ! Seguiment del Conveni de 2006 per al soterrament de les línies d’alta tensió de Valldoreix, entre 

l’EMD, l’Ajuntament, la Generalitat i ENDESA, i signatura de l’addenda de 2011, amb la consignació 

pressupostària de totes les administracions participants.

 ! Començament de les obres: Entre final de 2011 i principi de 2012.

 ! Acabament de les obres: Desembre de 2012.

Amb torres Sense torres



524 • Memòria de l’Acció de Govern 2007-2011

Planejament urbanístic  
en tràmit promogut per 
l’EMD de Valldoreix
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5. Planejament urbanístic en tràmit  
promogut per l’EMD de Valldoreix

 ! Estudi per a la reordenació de les zones verdes de Valldoreix

 ! Modificació del PGM a la Colònia Montserrat

 ! Modificació puntual del PGM a la finca “La Reserva”

 ! Pla especial de Mas Fuster (pendent d’informe previ de la Generalitat)

 ! Projecte per a la construcció de diversos ponts al torrent d’en Nonell, al Passeig del Canari, del 

Rossinyol, de la Merla i del Pardal. 
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Delimitació Territorial
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6. Delimitació Territorial

Territori

Acord de nova delimitació entre Valldoreix i Sant Cugat.

1. Equipaments:

- Equipaments incorporats a Valldoreix: 

 • IES Arnau Cadell

 • Taller Jeroni de Moragas

 • Centre de Restauració de Bens Mobles de la Generalitat de Catalunya (CRBM)

- Equipaments incorporats a Sant Cugat:

 • Escola El Pinar

2. Zones Verdes:

- Terrenys en Zona Verda que s’incorporen a Valldoreix:

 • Terreny destinat a parc públic situat a la confluència dels carrers Pg. Olabarria i Av. Bilbao.

3. Parcel·les: 

- Parcel·les incorporades a Valldoreix: 95

4. Actualització del padró de veïns:

- L’actualització del padró de veïns a Valldoreix després de l’acord de nous límits pot suposar 
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Mobilitat
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Actuacions:

 ! Implantació experimental de l’Àrea verda d’aparcament a l’Estació de Valldoreix.

 ! Estudi de mobilitat de Valldoreix (informació i diagnosi), realitzat amb conveni amb la 

Diputació de Barcelona.

 ! Obtenció de la subvenció per al programa de participació ciutadana de l’Estudi de 

Mobilitat, a realitzar el segon semestre de 2011.

 ! Control semafòric de la velocitat a la rambla Mossèn Jacint Verdaguer.

 ! Senyalització horitzontal i vertical a l’avinguda Borràs, C/ Ramon Escayola i Rmbla. Mn. 

Jacint Verdaguer.

7. Mobilitat
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Medi Ambient
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8. Medi Ambient

Actuacions extraordinàries:
1. Ventada 24 de gener de 2009:

Afectacions:

 ! Més de 14.000 arbres arrencats de soca-rel o malmesos. 

 ! Prop de 3.000 arbres van caure en zones urbanes 

 ! Afectació els subministraments i la mobilitat de la vila. 

 ! La resta d’arbres afectats localitzats en terrenys forestals amb una afectació que va superar les 250 

hectàrees, 89 de les quals afectades greument.

Les actuacions de l’EMD-Valldoreix:

 ! Solucionar les incidències més urgents com els talls de carrers. 

 ! Restabliment del subministrament elèctric i telefònic. 

 ! Recollida gratuïta de les restes vegetals generades per la tala d’arbres caiguts 

 ! Neteja de les zones forestals, de cara a minimitzar al màxim el risc d’incendis. 

 ! Gestió amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, la Direcció General del Medi Natural i 

la resta d’administracions implicades per evitar que l’EMD hagués d’assumir el 100% del cost de 

la neteja. 

 ! La durada de les tasques de neteja i triturat de la massa arbòria malmesa per la ventada es va 

perllongar durant prop d’un any.
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2. Nevada 8 de març de 2010

 ! Treball de la brigada i de les empreses contractades per retirar tots els arbres de la via pública i de 

les zones forestals més properes a l’àrea urbana en una setmana.

Actuacions ordinàries:
1. PALS. La estratègia mediambiental de 

Valldoreix pels propers 10 anys:

El procés de participació ciutadana de 

l’Agenda 21 de Valldoreix es va dur a terme 

el darrer trimestre de l’any 2010 i el procés 

va constar de 4 sessions. 

Durant el taller es van completar i matisar 16 actuacions, 11 es van veure reforçades i 3 es van 

eliminar definitivament. Gràcies a les aportacions ciutadanes, es van incloure 5 noves accions, 

que van tancar el document final del PALS que va quedar definit en 4 línies estratègiques 

(Millorar la gestió ambiental de l’EMD, conservar i gestionar els espais naturals i agrícoles, 

reforçar la qualitat de vida de la ciutadania i optimitzar la gestió dels recursos i serveis de l’EMD). 

L’àrea de Medi Ambient de l’EMD està pendent de validar el document del PALS.

2. Rehabilitació de la riera Nonell (Tram entre C/ Canari i Pg. del Nard)
La iniciativa de l’EMD-Valldoreix i la subvenció del Fons Europeu per al Desenvolupament 

Regional (FEDER), gestionada per l’àrea de Medi Ambient, ha permès la recuperació i 

rehabilitació de la riera Nonell en el tram que va des del passeig del Nard fins al passeig Canari. 

La rehabilitació ha consistit en la neteja de la llera 

de la riera de vegetació i brossa i la replantació amb 

vegetació de ribera. També s’han construït tres ‘zones 

d’arribada’ que permeten l’accés a peu a la llera de 

la riera, a través d’unes escales de formigó a passeig 

del Nard, unes escales metàl·liques al passeig Garsa i 

una rampa de formigó al carrer Canari. Per últim, en 

l’actuació també  s’ha restaurat el molí de vent ubicat 

al final del passeig Ametller i del pou a tocar del molí.
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3. Horts urbans (C/ Canari)
L’espai d’horts urbans té un total de 16 

parcel·les que se sortejaran entre tots 

els veïns empadronats a Valldoreix, i 

que ho sol·licitin, i durant un termini de 

4 anys.  A més, l’EMD es reserva una 

parcel·la per desenvolupar programes 

educatius amb els infants i joves dels 

centres educatius de la vila. 

Els horts estan ubicats en un terreny 

municipal situat al final del carrer Canari.

4. Neteja de solars
Un altre dels àmbits d’actuació de l’àrea de Medi Ambient de l’EMD-Valldoreix ha estat la 

incoació de diferents ordres d’execució a propietaris de terrenys a la vila, per a la neteja de solars 

en mal estat, per arbres perillosos i per vegetació que envaeix voreres i calçades.

 ! Total Ordres d’Execució:

 ! 2007: 67 expedients d’ordre d’execució 

 ! 2008: 79 expedients d’ordre d’execució

 ! 2009: 72 expedients d’ordre d’execució

 ! 2010: 68 expedients d’ordre d’execució
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5. Neteja de franges de seguretat contra incendis
 ! Maig 2009: Franja de seguretat de la Colònia Montserrat subvencionada per la Generalitat de 

Catalunya.

 ! FEOSL 2010: Es van destinar 50.000€ del Fons Estatal per a la realització  de les franges de 

seguretat del barri de les Bobines, del camí de la Salut i del barri de la Serreta, a més del man-

teniment de prevenció d’incendis a 4 camins de la zona del Monmany i l’obertura de 2 camins 

nous a la mateixa zona.

 ! Febrer de 2011: Neteja de nou de la franja de seguretat de la Colònia Montserrat durant el mes 

de març de 2011, també subvencionada. 

 ! CIRE: Cada any s’ha realitzat la neteja de la zona perimetral i de les zones verdes gràcies al con-

veni signat amb el Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i Centre de Iniciatives 

per a la Reinserció (CIRE).

 ! Ramat d’ovelles i cabres pel manteniment del sotabosc de la vila.
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6. Neteja de les rieres
Els treballs en les altres rieres: consisteixen en desbrossar els marges, sobretot de canyes. I arre-

glar la llera per tal de desfer les imperfeccions causades per la sedimentació de materials. 

7. Cursos de compostatge casolà
Realització de cursos de compostatge casolà.

8. Lluita contra el mosquit tigre
L’àrea de Medi Ambient de l’EMD centra la seva activitat 

primaveral i estival en controlar aquesta molesta plaga. 

Les actuacions en aquest àmbit han consistit en informar 

els veïns de la vila en la detecció, eradicació i prevenció de 

focus del mosquit tigre.
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Cultura
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Potenciació de la Cavalcada de Reis:
La legislatura ha servit per donar un impuls a la celebració de la Cavalcada de Reis, convertint-la en un 

esdeveniment multitudinari i de gran rellevància entre la ciutadania de Valldoreix. La cavalcada compta 

amb la participació de les entitats de la vila i es premien les millors carrosses.

Premi Literari de Valldoreix: 
Amb una tradició de gairebé 30 anys, el premi lite-

rari ha experimentat en aquest mandat una gran 

participació, que ha representat tots els territoris 

de parla catalana. El Premi Literari de Valldoreix 

compta amb el patrocini d’Unnim i la família 

Camardons.

Aposta decidida per la cultura catalana. Les sardanes: 
L’àrea de Cultura de l’EMD-Valldoreix ha seguit impulsant les tradicions 

culturals catalanes amb les ballades de sardanes mensuals a la plaça del 

Casal de Cultura.

Dia de la Dona:
El 8 de març Valldoreix commemora el 

Dia Internacional de la Dona, una jorna-

da adreçada a reivindicar la igualtat entre 

homes i dones i a fomentar el important 

paper que desenvolupen les dones en la 

societat actual. L’EMD-Valldoreix, amb la 

col·laboració de les entitats valldoreixen-

ques, organitza xerrades, col·loquis, repre-

sentacions teatrals i cinema, entre d’altres 

iniciatives.

9. Cultura
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Festa Major: 
El treball conjunt desenvolupat per les entitats de la vila i l’EMD-Valldoreix al llarg de tot l’any té el 

seu punt més àlgid durant la celebració de les Festes Majors de Valldoreix. Aquesta legislatura ha servit 

per incrementar els actes de Festa Major i per fer gaudir als valldoreixencs amb actuacions d’artistes de 

renom com Gerard Quintana, La Porta dels Somnis, Teatre de guerrilla, Leo Basi, Els Excèntrics. La festa 

major es celebra al setembre, festivitat de Sant Cebrià patró de la nostra vila.  

Aplec de la Salut: 
Una de les festes més representatives i sentides de Valldoreix. Amb l’escalf de l’EMD de Valldoreix 

l’Aplec de la Salut ha esdevingut una de les cites ineludibles dels valldoreixencs. 

Carnestoltes: Grans i petits participen d’aquesta festa que entrega premis a les millors disfresses de 

les categories infantils, individual i comparsa.

Tallers i Esplais: 
Els programes tallers i esplais han vist ampliada la seva ofer-

ta en els darrers 4 anys. L’increment de la diversitat d’activi-

tats es constata amb la incorporació a les programacions de 

propostes com el taller d’immersió al xinès mandarí i el de 

treballs energètics.
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Cicle Cinema d’Entitats: 
L’EMD ha continuat ferma en la seva aposta pel cinema de qualitat amb la proposta del Cicle de 

Cinema d’Entitats. La iniciativa ha estat dinamitzada per les entitats valldoreixenques, encarregades de 

proposar les pel·lícules del cicle.

Cicle Cinema d’Estiu:
Ha continuat sent una de les activitats estrella de 

la programació cultural de la vila. Al llarg d’aquests 

4 anys han estat milers els valldoreixencs que s’han 

apropat a la plaça del Casal de Cultura per gaudir del 

millor i més actual cinema a la fresca.

L’EMD ha fet una clara aposta pel cinema en català.

Cicle de Jazz i Blues a Valldoreix:
La proposta del Cicle de Jazz i Blues ha permès que 

els darrers 4 anys els valldoreixencs hagin pogut 

gaudir de les actuacions de figures rellevants del 

panorama jazzístic català com Llibert Fortuny, Jazz 

On Time, Dani Nel·lo i Jazz Project, entre molts 

d’altres.

Cicle de Cantautors:
Roger Mas, Quim Vila, Albert Pla i 

Marc Parrot van ser els protagonis-

tes de la primera edició del Cicle de 

Cantautors, una proposta que va els 

valldoreixencs van rebre amb satis-

facció.

Associacionisme veïnal i cultural: 
Aquesta legislatura ha volgut potenciar la participació de les entitats culturals i veïnals organitzant fires i 

engrandint la xarxa social del nostre poble. Des d’aquestes línies els volem agrair la seva valuosa partici-

pació a la vida de Valldoreix.

Llistat de Associacions veïnals i culturals:
Adolf-Taller d’art; Associació Cultural Pentagrama; Associació d’Amics Unesco; Associació de Comer-

ciants i Empresaris de Valldoreix; Associació de Propietaris i Veïns de Can Casulleras; Associació de 

Propietaris i Veïns de la Colònia Montserrat; Associació de Propietaris i Veïns de Valldoreix; Associació 

de Veïns la Serreta-Bosc d’en Saladrigues; Associació de Veïns Ca’n Enric-La Miranda; Centre d’Estudis 

Valldaurex; Casal d’Avis; Coral l’Harmonia; Coral Esclat de Germanor; Creu Roja; Grup de Teatre Espiral; 

Marxosos del Vallès; Arxiu Gavín; Coral Aubada; VBall de Poetes; Cau Amic.
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Esports
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Convenis de col·laboració signats amb les entitats esportives valldoreixenques:
- Conveni amb la secció esportiva d’ASDI

- Conveni amb el Club Handbol Valldoreix

- Conveni amb el Club Voleibol Sant Cugat

- Conveni amb el Club Arquers del Vent Oreig

- Conveni amb el Club Esportiu Valldoreix: Torneig Internacional Futures-Vila de Valldoreix

- Conveni amb Associació Esportiva ‘La Yeguada del Trebol’ pel programa d’Equinoteràpia

- Conveni amb el IES Arnau Cadell per la cessió de l’espai per a la celebració d’activitats esportives per 

a joves en períodes de vacances escolars.

10. Esports

Montserrat Turu amb els representants del 

Club Handbol Valldoreix i l’empresa Brokers 

Equipaments Esportius.

La presidenta de l’EMD i el president del CE 

Valldoreix durant la presentació del Torneig 

Internacional Futures-Vila de Valldoreix
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11. Comerç

1.   Creació del ‘Mercat dels dissabtes’ a Valldoreix 
-  Inaugurat el 22 de maig de 2010.

-  Incrementar l’oferta comercial de la vila, concentrar els hàbits de compra dels veïns dins el 

territori de Valldoreix, impulsar la cohesió social de la vila i atraure ciutadans d’altres indrets.

-  Ubicat al carrer Bruc, el mercat potencia la centralitat comercial de Valldoreix.

-  El ‘Mercat dels dissabtes’ a Valldoreix té una extensió lineal de 450 metres i compta amb un 

total de 50 parades fixes.

-  L’horari és de 8:30 a 14:30 hores. 

-  L’oferta del mercat es completa amb una quinzena de parades d’artesania que tenen una peri-

odicitat mensual. 

-  La inversió de l’EMD-Valldoreix en la posada en funcionament del servei va ser de prop de 

10.000 euros.

11
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2. Conveni-marc de cooperació entre l’EMD i l’Associació de Comerciants i 

Empresaris de Valldoreix 
 ! La signatura del conveni-marc estableix un nou 

espai de col·laboració entre els comerciants i 

l’administració que té com a objectiu final la 

satisfacció ciutadana.

 ! Els programes d’actuació que s’aniran concre-

tant progressivament, i que seran parcialment 

subvencionades per l’EMD, com senyalització 

dels comerços i empreses, activitats culturals 

i de lleure de promoció, afavoriment de la publicitat, edició de la guia comercial i inclusió al web 

municipal i l’organització de la fira de comerç per la Festa Major, entre altres. 

 ! El conveni també contempla la definició de l’estructura comercial del projecte de nova centralitat 

planejada a l’actual plaça del Casal de Cultura que inclourà un nou supermercat i diversos esta-

bliments comercials, que compartiran espai amb els equipaments socioculturals. 

3. Conveni de col·laboració entre l’EMD-Valldoreix i el Col·lectiu d’Arte-

sans de Valldoreix 
-  Ajudar al desenvolupament, divulgació i reconeixement del comerç local; afavorir el comerç just i 

sostenible; i dinamitzar el comerç artesà de la vila són els objectius. 

-  Promourà programes d’actuació centrats en els àmbits de la promoció i modernització, recerca, desen-

volupament i dinamització comercial. Entre aquestes actuacions destaquen les destinades a promo-

cionar i assegurar la difusió de les dates de les fires d’artesans locals, a través de tríptics i fulletons 

publicitaris; difondre les activitats i tècniques dels diferents artesans; donar publicitat les activitats dels 

artesans a través dels mitjans de comunicació per donar a conèixer l’associació d’artesans.

-  Altres iniciatives contemplades en el conveni són la realització de pancartes per delimitar les 

parades d’artesania, creació de plafons explicatius de les tècniques artesanes i l’actualització i 

digitalització del logo del col·lectiu. 

- El col·lectiu d’Artesans de Valldoreix també preveu crear una pàgina web pròpia que s’enllaçarà 

amb la de l’EMD-Valldoreix.

- El conveni entre l’EMD-Valldoreix i el CAV té un import total de 6.000 euros la meitat dels quals 

es financen a través d’una subvenció de la Diputació de Barcelona.
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Participació Ciutadana



12  Memòria de l’Acció de Govern 2007-2011 • 49

12. Participació Ciutadana

1. El Consell de la Vila de Valldoreix: L’eina fonamental de participació ciutadana

En el Ple del Consistori de Valldoreix del mes de setembre 2008 es va aprovar la creació del Consell de 

la Vila de Valldoreix, com a òrgan màxim de participació ciutadana.

Durant els mesos de novembre i desembre va estar obert el període de presentació de candidatures per 

formar part del Consell. Es van presentat 51 candidatures, d’on surten els 40 membres que formen el 

Consell de la Vila de Valldoreix.

La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i principi inspirador de l’admi-

nistració local i de l’equip de Govern, és una opció estratègica i estructural de l’Entitat Municipal 

Descentralitzada de Valldoreix.

La creació del Consell de la Vila complementa les accions de participació ciutadana endegades per 

aquesta administració, des de l’any 2005, amb l’audiència pública que es celebra abans del Plens de 

l’Entitat i alguns consells sectorials provisionals.

La resta de candidats proposats, que compleixen els requisits però excedeixen el nombre de 40, són 

tinguts en compte com a substituts per cobrir les vacants que es puguin produir.
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Els membres nats del Consell de la Vila:

La presidència i els vocals de l’EMD-Valldoreix 

són membres nats del Consell. 

Els membres del Consell de la Vila: 

Sra. Olga Lacoma Asensio

Sr. Eduard Araujo Pejoan

Sra. Carme Babiloni Sesma

Sra. Rosa M. Udina Abelló

Sr. Joan Gómez de la Tia Vallés

Sra. Montserrat Oliván Viu

Sr. Josep María Fe Clavell

Sr. Fèlix Mestres i Puig de la Bellacasa

Sr. David Suñol Trepat

Sr. Eduardo Manchón Marigó

Sr. Josep Lluís Salazar Máñez

Sr. Jordi Bosch Genover

Sr. Alex Santigosa Almendros

Sr. Xavier Lecina Vilanova

Sr. Miquel Rejat Rodríguez

Sr. Miquel Masanés Meseguer

Sra. Lourdes Majem Fabres

Sr. Pere Parra Garriga

Sr. Miguel Cueto Alonso

Sr. Rafael Vila Silván

Sr. Jordi Ortolà Calatayud

Sra. Gemma Gassó Soler

Sra. Rose Marie Marqués Criado

Sra. Maria Rosa Cuadra Celades

Sr. Benet Adroer Tasis

Sra. Isabel Castells Golorons

Sra. Trinitat Escrihuela Veas

Sra. Concepción Yuste Oliveros

Sra. Núria Stenger Giralt

Sr. Francesc Cardoner Puig

Sra. Sílvia Cazorla Xalma

Sra. Isabel Triginer Castañé

Sr. Jaume Sanmartí Argelich

Sr. Jordi Mallol Soler

Sr. Fabià Matas Subietas

Sr. José Ramón Loidi Gómez

Sr. Joan Cuatrecasas Serra

Sr. Carles Albesa Bachero

Sr. Santos Hernández Fox

Sr. Agustín Nomdedeu Albero

Membres substituts del Consell de la Vila:

Sra. Rosa Maria Viladés Reig

Sra. Marina Tomàs García

Sr. José Maria Linazasoro Usabiaga

Sr. Eduard Soler Rio
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2. Consell de la Vila: Els eixos fonamentals de Valldoreix
La confecció de pressupost, la nova centralitat de la plaça del casal i de l’estació, l’Àrea verda d’apar-

cament i el pla de mobilitat, són alguns dels grans temes tractats per l’ens participatiu. Altres temes 

apuntats durant les sessions del consell són els usos de la masia de Can Monmany, la reordenació de 

les zones verdes, l’arranjament de les rieres, la construcció d’habitatge protegit i el mercadet setmanal 

no sedentari.

A la quarantena de membres del consell s’afegeixen la presidenta i els vocals de l’EMD de Valldoreix 

que formen part de l’ens com a membres nats per la seva condició de representants polítics de la vila.

L’acte de constitució del Consell de la Vila va comptar amb la participació, a més de la presidenta, 

Montserrat Turu, i els vocals de l’EMD, un total de 32 dels 40 consellers no nats del nou ens participatiu.

3.  La nova Centralitat de Valldoreix: 

Primer gran repte del Consell de la Vila
Una seixantena de veïns de Valldoreix es van reu-

nir el 2 d’octubre de 2010 a la Sala de Plens de 

la Casa de la Vila per encetar el debat per definir 

els espais i equipaments de la nova plaça de la 

Centralitat de la vila.

La sessió va dividir els participants en tres grups 

de treball. El procés va consistir en fer propos-

tes agrupar les proposicions i prioritzar els usos 

seguint uns criteris concrets com són els usos per a infants, joves, adults, gent gran i altres. Més tard es 

va fer la posada en comú de totes les propostes.

El Procés Participatiu de la Nova Centralitat de Valldoreix es va cloure el dissabte 23 d’octubre amb la 

presentació definitiva dels usos que inclourà la futura Centralitat de Valldoreix. Un complex cultural i 

cívic, un mercat municipal amb supermercat, un aparcament públic i una plaça pública a l’aire lliure són 

els equipaments que s’emmarcaran dins la nova Centralitat de Valldoreix.

La proposta estima que els quatre equipaments previstos ocuparan un espai que pot arribar als 22.500 

metres quadrats de superfície, distribuïts en diferents nivells i plantes.

La previsió és que el cost total de les obres d’execució de la nova Centralitat se situïn entre els 17,7 i els 

21,6 milions d’euros.
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Valldoreix en xifres:
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13. Valldoreix en xifres:

Dades estadístiques i de població:
1. Situació geogràfica i estructura territorial:

L’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Valldoreix forma part del municipi de Sant Cugat del 

Vallès. Es troba a l’extrem sud-oest del municipi i pertany a la comarca del Vallès Occidental. Valldoreix 

té una superfície de 9,8 km2 i una població de 7.593 persones, el que li atorga una densitat de 770 hab./

km2.

El territori de Valldoreix s’estén per la vessant nord de la Serra de Collserola. Pel nord limita amb Mira-

sol (Sant Cugat del Vallès), pel sud-est amb la Floresta (Sant Cugat del Vallès), pel sud amb Molins de 

Rei, pel sud-oest limita amb el terme municipal del Papiol i pel nord-oest amb el municipi

de Rubí (a l’oest s’ubica Castellbisbal).

Tan mateix es troba al centre de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB), que comprèn set comar-

ques de l’àrea d’influència de Barcelona. Concretament, es trobaria dins de la segona corona d’influèn-

cia, amb fortes relacions amb Barcelona però sense formar part del seu continu urbà.

 

2. Població:

Segons les dades de la EMD de Valldoreix, la població a 31 de desembre de 2010 era de 7.632 habitants.(*)

(*) A aquesta xifra cal incorporar l’increment de veïns resultant de l’expedient de delimitació territori-

al entre Valldoreix i Sant Cugat..

 

a. Evolució de la població i creixement interanual

Any 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Creix. 

Total

Població 6.429 6.691 6.888 7.025 7.169 7.295 7.467 7.593 7.632
2002-

2011

Increment 

anual
4.07% 2.94% 1.98% 2.04% 1.72% 2.35% 1.68% 0.51% 18.7%

(Font: Estudi de mobilitat de Valldoreix)
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b. Creixement poblacional de Valldoreix respecte a la població de Sant Cugat, de la comarca del 

Vallès Occidental i de Catalunya

La figura següent mostra l’evolució relativa de la població de Valldoreix, en relació a la població de Sant 

Cugat del Vallès, la comarca del Vallès Occidental i el conjunt de Catalunya.

(Font: Estudi de mobilitat de Valldoreix)
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c. Piràmide demogràfica de Valldoreix

La piràmide de Valldoreix mostra una població madura, essent la franja més nombrosa la situada entre 

els 40-60 anys. La baixa natalitat els anys 1970-1990, provoca un queixal a la piràmide que comportaria 

un envelliment progressiu de la població, si no fos per la remuntada de la natalitat dels

darrers vint anys, motivada en part per l’aportació de la població nouvinguda.
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3. Econòmia

Les últimes dades disponibles a la base del Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), corresponen 

a l’any 2001, per al total del municipi de Sant Cugat del Vallès. La distribució de l’activitat productiva 

per sectors és la següent:

a. Distribució de la població ocupada de Valldoreix per sectors productius:

b. Sectors productius a Valldoreix:

- Sector primari

L’activitat en el sector primari és pràcticament nul·la en l’àmbit de Valldoreix. Tot i que es té constància 

d’un projecte de recuperació de conreus i per tant, d’activitat agrària, el seu objectiu no és econòmic 

sinó bàsicament la prevenció d’incendis forestals. En qualsevol cas, no

es té constància de cap explotació agrícola i/o ramadera important al municipi.

- Sector secundari

Zona industrial al Polígon de Can Calopa. La superfície és de 230.024 m2, un 64% dels quals és sòl 

industrial, un 3% són equipaments, un 10% zona verda i un 23% destinat a vials. No hi ha sòl industrial 

vacant.

- Sector terciari

Respecte del sector terciari les activitats es distribueixen a la zona de la Rambla Mossèn Jacint 

Verdaguer i entorn. L’absència d’edificis amb baixos destinats a locals comercials dificulta l’obertura 

d’activitats terciàries.
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4. Mobilitat

a.  Motorització: 

Les últimes dades disponibles de Valldoreix ens mostren el total de vehicles censats a la EMD, corres-

ponents a l’any 2009, sumen un total de 4.156 vehicles.

 ! Vehicles i taxa de motorització de Valldoreix

b. Zones de major atracció de vehicles:

 ! Can Cadena: 25.000-30.000 vehicles/dia

 ! Rmbla. Mossèn Jacint Verdaguer: 12.000 vehicles/dia

 ! Estació FGC-Valldoreix: 9.000 vehicles/dia

c. Aparcament:

La gestió de l’aparcament és una de les eines bàsiques de gestió de la mobilitat privada, que incideix 

d’igual forma en la resta de mitjans de mobilitat. 

 ! Demanda d’aparcament residencial a l’EMD de Valldoreix (Places d’aparcament)

La demanda residencial s’ha comptabilitzat a partir del cens de vehicles registrats a Valldoreix facilitat 

per l’Ajuntament de Sant Cugat. El balanç és clarament positiu, amb gairebé 5.000 places de superàvit 

per a l’aparcament residencial.

Tot i aquest superàvit, l’entorn de l’estació de FGC i la plaça can Cadena són zones crítiques pel que fa 

a l’aparcament, ja que és en aquests indrets on es concentra la majoria de desplaçaments amb origen o 

destinació a Valldoreix, ja sigui per efectuar les compres, per estacionar a l’estació i agafar el ferrocarril 

o simplement com a trànsit de pas.
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d. Transport públic

 ! Servei de Bus Urbà de Valldoreix: Les últimes dades disponibles mostren un augment conjunt 

de la demanda en autobús urbà de més del 16.5% entre el 2009 i el 2010. Per línies, la que més creix és 

la L2.

 !!"  !!#  !$! %&'()*)&+,- !!#. !$!/
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 ! Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (Valldoreix): Respecte a l’estació de FGC de 

Valldoreix aquestes les dades de passatgers revelen un increment sostingut de passatgers en el període 

2004-2009.
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A. Dades pressupostos 2000-2010
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B. Subvencions aconseguides per l’EMD-Valldoreix

B.1. Any 2007:

CONCEPTE DIPUTACIÓ GENERALITAT AMTU

Finançament EMD 57.878,09€

Ensenyament 173.200,00€

Medi Ambient 18.120,79€

Esports 12.685,00€ 4.400,00€

Transport Públic 9.059,68€ 70.250,00€

Participació 

Ciutadana
600,00€

Total 13.285,00€ 262.658,56€ 70.250,00€

Total acumulat 346.193,56€

B.2. Any 2008:

CONCEPTE DIPUTACIÓ GENERALITAT AMTU

Finançament EMD 410.000,00€ 67.752,06€

Ensenyament 6.984,69€ 233.200,00€

Medi Ambient 1.710,00€

Transport Públic 54.035,75€

Comerç 7.000,00€

Total 425.694,69€ 300.952,06€ 54.035,75€

Total acumulat 780.682,50€
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A.1. Any 2009:

CONCEPTE DIPUTACIÓ GENERALITAT AMTU ALTRES

Finançament EMD 32.709,67€

Ensenyament 8.806,53€ 636.000,00€

Medi Ambient 89.201,75€ 16.359,06€

Esports 10.730,00€ 500,00€

Transport Públic 52.781,72€

Comerç 14.000,00€

Participació 
Ciutadana 4.356,00€ 4.284,00€

Patrimoni Cultural 44.394,00€

Activitats Culturals 6.000,00€

Total 127.094,28€ 733.746,73€ 52.781,72€ 6.500,00€

Total acumulat 920.122,73€

Aportacions del FEIL a Valldoreix: Sol·licitades per l’EMD de Valldoreix a través de l’Ajuntament 

de Sant Cugat: 1.089.000,00 €
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A.2. Any 2010:

CONCEPTE DIPUTACIÓ GENERALITAT AMTU FEDER ALTRES

Finançament EMD 32.709,00€

Ensenyament 261.200,00€

Medi Ambient 39.059,53€ 13.047,00€ 213.399,03€

Esports 495,00€ 300,00€

Transport Públic 47.272,23€

Comerç 7.000,00€

Participació 
Ciutadana 5.179,00€ 6.120,00€

Activitats 
Culturals 6.000,00€

Total 51.733,53€ 319.576,00€ 47.272,23€ 213.399,03€ 6.300,00€

Total acumulat 638.280,79€

Aportacions del FEOSL a Valldoreix: Sol·licitades per l’EMD de Valldoreix a través de 

l’Ajuntament de Sant Cugat: 800.000 €

APORTACIONS D’ALTRES ADMINISTRACIONS AL SOTERRAMENT DE LES LÍNIES D’ALTA 

TENSIÓ: TOTAL: 10.000.000€

SUBVENCIONS DEL PERÍODE 2007-2011: TOTAL: 13.485.279,58€
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L’EMD-Valldoreix i la 
presidència de l’Agrupació 
d’EMD de Catalunya (AEMDEC)
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1. Les EMD de Catalunya es conjuren per aconseguir la modificació de la Llei de 

Règim Local de Catalunya
L’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC) va demanar, tant al conseller de Governació i 

Administracions Públiques, Jordi Ausàs, com als representants al parlament dels diferents partits polí-

tics, el seu comprimís per canviar la Llei de Règim Local de Catalunya durant la passada legislatura.

L’aspiració de les EMD catalanes és que la Llei de Règim Local reculli les seves demandes, entre les 

quals es compten el reconeixement de l’AEMDEC com una associació municipalista més i que es con-

templi a les EMD com a governs locals dins les convocatòries de subvencions adreçades a les corpora-

cions municipals.  

Una altra de les qüestions és l’anàlisi i negociació dels convenis econòmics i de competències entre les 

EMD i els seus ajuntaments de referència. 

Una altra de les conclusions a les quals es va arribar durant l’assemblea és la d’intentar consensuar 

aquests convenis amb tots els grups polítics amb representació al ple del municipi, per garantir el des-

plegament dels convenis en cas de canvis dels equips de govern als ajuntaments.

2. Montserrat Turu, membre de la Comissió de Treball entre l’Agrupació d’EMD 

de Catalunya i el departament de Governació
La presidenta de l’EMD de Valldoreix i presidenta de l’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC), 

Montserrat Turu, va encapçalar la representació de les EMD catalanes, a la comissió de treball entre les 

diferents EMD de Catalunya i el Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. La comis-

sió va servir per posar de relleu el paper de les EMD davant la reforma de les lleis territorials i electorals.  

Un altre dels aspectes a resoldre en la comissió eren les lleis sobre organització, que tenen buits legals 

que dificulten la presa de decisions per part de les EMD. També es va tractar la qüestió del finançament 

de les EMD, que no pot dependre de l’estat puntual de les relacions entre l’Ajuntament del municipi i 

l’EMD.  La comissió va estudiar també com afectava el desenvolupament del nou Estatut d’Autonomia 

de Catalunya a les EMD.

14. L’EMD-Valldoreix i la presidència de 
l’Agrupació d’EMD de Catalunya (AEMDEC)
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Rambla Mossèn Jacint Verdaguer, 185
Tel. 93 674 27 19 - Fax. 93 589 18 23
a/e: comunicacio@valldoreix.cat

www.valldoreix.cat

© EMD de Valldoreix 2007
Reservats tots els drets


