
 

 

 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE 

CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) PER ASSOLIR LA 

FINESTRA ÚNICA ADMINISTRATIVA A VALLDOREIX 

 

1. ATÈS que l’Oficina d’Atenció Ciutadana és un element que permet i propicia 

la participació ciutadana, en tant que és un servei municipal que media entre 

l’administració pública i la ciutadania amb les següents competències:  

 Atendre i facilitar les peticions i consultes sobre informació municipal i 

d’altres administracions públiques, així com la tramitació de les 

demandes, reclamacions i suggeriments de la ciutadania, per mitjà dels 

canals presencial, telefònic i/o telemàtic. 

 Recollir els escrits dirigits a altres administracions traslladant-los als 

òrgans competents, comunicant-ho a la persona interessada. 

 

2. ATÈS que al territori de Valldoreix, a banda de l’Ajuntament de Sant Cugat, hi  

regeix l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix: una administració de 

proximitat i amb competències pròpies. 

 

3. ATÈS que dins dels catàlegs de tràmits locals, a Valldoreix, existeixen alguns 

que estan contemplats en les competències de l’Ajuntament de Sant Cugat i 

altres en les de l’EMD de Valldoreix. 

 

4. ATÈS que els procediments de competència municipal gestionats per 

l’Ajuntament de Sant Cugat i tramitats s a través de  l’Oficina d’Atenció Ciutadana 

mantenen punts desconcentrats a Mira-sol, les Planes i la Floresta. 

 

5. ATÈS que al territori de Valldoreix no existeix una desconcentració 

administrativa efectiva de la tramitació depenent de l’Ajuntament de Sant Cugat, 

fet que origina que, en molts casos, el veïnat de Valldoreix s’ha de desplaçar al 

territori administratiu de Sant Cugat per a disposar dels serveis que ofereix 

l’Oficina d’Atenció Ciutadana.  

 

6. ATÈS que l’EMD de Valldoreix disposa de capacitat, competències i 

instal·lacions que permeti la realització conveniada d’actuacions pròpies del 

principis administratius de desconcentració administrativa . 

 

7. ATÈS que l’EMD de Valldoreix disposa d’un registre propi diferent del registre 

municipal 



8. ATÈS que la formalització d’una actuació administrativa que permeti 

l’existència d’un registre municipal, diferent del registre propi de l’EMD,  que 

permeti la realització de tramitació municipal a l’EMD de Valldoreix donaria suport 

a  que els veïns puguin accedir a serveis d’una oficina única registral (finestra 

única) de les dues administracions locals. 

 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES proposa que el Ple Municipal de 

Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

 

PRIMER.- Impulsar un conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i 

l’EMD de Valldoreix que permeti la instal·lació efectiva d’una unitat de 

desconcentració administrativa de tramitació pròpia municipal a les instal·lacions 

de l’EMD de Valldoreix. 

 

SEGON.- Estudiar la viabilitat tècnica d’implantar un registre municipal compartit 

(finestra única administrativa interadministracions) a la seu de l’EMD de 

Valldoreix. 

 

TERCER.- Trametre els següents acords a l’EMD de Valldoreix. 

 

 


