
 

 

 
 
CONCEPCIÓ FORASTER ARESPACOCHAGA, Secretària-Interventora de l’EMD de Valldoreix, per 
la present li trasllado el següent ACORD adoptat pel Ple de la Junta de Veïns, en data 21 de gener 
de 2016: 
 
“Atès que la vila de Valldoreix és una població amb mes de 8.000 habitants. 

 

Atès que la vila de Valldoreix té diferents equipaments esportius, culturals, escolars, que es 

gestionen alguns des de l’Ajuntament de Sant Cugat i altres des de l’EMD. 

 

Atès que en el darrer ple de  l’Ajuntament de Sant Cugat es va acordar una revisió del Pla Director 

d’Equipaments que té com a objectiu definir els equipaments que necessita la ciutat en els propers 

10 anys, per buscar els emplaçaments més adequats i poder fer la reserva de sòl necessària. 

 

Atès que en l’última revisió d’aquest pla de Sant Cugat, els representants de l’EMD no hi van 

intervenir . 

 

Atès que Valldoreix no té cap pla d’equipaments, que especifiqui les necessitats de la vila tenint 

presents la realitat actual, les projeccions de població i els planejaments urbanístics. 

 

Atès que existeixen equipaments com el pavelló esportiu de Valldoreix que, tot i ser  dins de 

Valldoreix, són propietat i es gestionen des de l’Ajuntament de Sant Cugat. 

 

Atès que en els darrers mesos l’equip de govern de l’EMD ha adquirit el terreny que està situat al 

costat de l’edifici de l’EMD i de l’escola de música per fer-hi un equipament. 

 

Atès que aquest projecte, el de la plaça de l’estació, o el de la nova centralitat, així com d’altres 

actuacions urbanístiques  no poden ser fruit d’un moment concret  si no que han  de ser  prèviament 

definits i que han de seguir un planejament consensuat i repartit al llarg de diverses legislatures. 

 

Atès que el PAM ja contempla en el seu punt 12 sobre urbanisme la redacció consensuada d’un pla 

d’equipaments municipals per els pròxims 10 anys, tal com vam acordar oposició i govern a la 

primera reunió sobre el PAM.  

 

 

Per tot això proposem al Ple de la Junta de Veïns l’adopció del següent ACORD: 

 

 

1. Participar com a govern de l’EMD  en la revisió del pla d’equipaments que té previst fer 

l’ajuntament de Sant Cugat. 



 
 

 
 

 

2. Elaborar un pla d’equipaments per Valldoreix, per els propers 10 anys, com a eina de planificació 

global que reculli totes les necessitats i disponibilitats a l’àmbit de Valldoreix en matèria 

d’equipaments i que proposi un pla d’inversions a curt, mitja i llarg termini, per adequar i 

optimitzar les dotacions existents i si cal crear-ne de noves. 

 

3. Fer un procés participatiu per recollir les propostes de la ciutadania pel que fa a la creació de 

nous equipaments i a la utilitat que se li han de donar als equipaments existents. 

 

4. Adquirir el compromís que aquest pla d’equipaments estarà enllestit abans de l’estiu del 2017. 

 

5. Que en tots els equipaments nous es prioritzarà sempre que sigui viable, la possibilitat que siguin 

de gestió pública. 

 
6. Que l’estudi d’aquesta viabilitat referida al punt 5è sigui sempre compartit, debatut i votat per 

tots els grups municipals. 

 
7. Que en els casos on el model de gestió pública no sigui assumible, afegir en les clàusules del plec 

de condicions de les licitacions que es determini: 

 
- En cas d’empat, a aquelles empreses constituïdes com a Societats Cooperatives, entenent les 

com a models dinamitzadors de les economies locals, i/o també a les empreses que ocupin a 

persones amb discapacitat, o aturats de llarga durada. 

- Establir clàusules socials, com una quota que es pot reservar a Centres Especials d’Ocupació 

per afavorir a persones amb majors dificultats dins el marc d’una compra pública 

responsable.” 

 
 

 
Valldoreix, a 25 de gener de 2016 
 
La secretària-interventora 
Concepció Foraster Arespacochaga 


