Fes-te’l teu!
Confluència de les esquerres de Valldoreix.
L’espai unitari que és l’alternativa de govern.

Programa de Govern 2015-2019
L’Associació de Veïns i Veïnes Progressistes de Valldoreix (AVVPV) ha promogut la
plataforma ciutadana Valldoreix Decideix amb independents i amb els partits Iniciativa per
Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA),
Una plataforma veïnal
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Moviment
d’Esquerres (MES) i Procés Constituent. D’aquesta unitària d’esquerres, que
manera, a més d’optar a la presidència de l’EMD, també
compta amb els principals
volem obtenir el major nombre de vocals a la Junta de
partits d’esquerres.
Veïns. Recordem que la presidència es determina per
votació directa en una urna específica, però els vocals es determinen en la votació ordinària
per a Sant Cugat, on només es presenten els partits. Tots els vocals així designats es
comprometen a treballar conjuntament amb la presidència en un govern cohesionat.
Els promotors d’aquesta plataforma hem estat implicats amb Valldoreix des del
començament dels ajuntaments democràtics, i per això tenim una llarga experiència i
coneixement de la realitat valldoreixenca. Treballem des de fa més de 25 anys per la unió
de totes les persones que creuen en el progrés i en la qualitat del tipus de poble que som,
per oferir una veritable alternativa als governs de dretes que s’han mostrat tan ineficaços,
ineficients i mancats d’iniciatives, o que, quan n’han tingudes, s’han allunyat del que
realment volem els veïns i veïnes pel nostre poble.
Presentem el programa que ens proposem realitzar
durant el proper període. Per a nosaltres el programa
és un contracte i un compromís. Com ja hem fet quan
hem governat, el repassarem i l’avaluaren
periòdicament, comprovant el nivell d’acompliment,
veient les fites que hem aconseguit i en quina
proporció, i donarem explicacions de per què algunes no les hem pogut complir. Per això el
nostre programa és realista. No és cap brindis al sol ni un conjunt de promeses per omplir
paper, com una carta als reis. Respon de manera pràctica al Valldoreix que volem i que ens
proposem mantenir, tot millorant-lo.

Un programa realista, pensat
com un contracte amb els
veïns, que avaluarem i en
retrem comptes.
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Entre les persones que formen la candidatura que proposem, hi ha especialistes i
coneixedors en totes les àrees de govern més fonamentals. Aquest programa és fruit d’un
treball col·lectiu i no amaguem que hem pres idees de molta gent que hem trobat
interessants i coherents amb la nostra idea de poble, perquè escoltem als ciutadans. El
redactem en positiu.
Per a una més fàcil lectura, el dividim en àrees temàtiques, essent conscients que alguns
punts toquen diversos aspectes, i que cada part ho és d’un tot unitari que cal valorar
globalment.

veïns i veïnes
Progressistes
de Valldoreix

Programa
Govern
Complementàriament als temes sectorials que tractem més endavant, l’estil o la
manera de governar és un fet transversal al qual donem molta importància. Per això
volem:
 Una Presidència que sàpiga escoltar i que no menystingui l’opinió dels veïns.
 La Presidència tindrà dedicació plena a l’EMD, sense dedicar-se a altres activitats que
minvin la seva dedicació. Valldoreix és prou gran i exigeix una gran dedicació.
 Un govern que no cursarà denúncies falses contra el petit comerç local, sinó que li
donarà suport en tot allò que pugui millorar-lo.
 Exigirem responsabilitats per les irregularitats urbanístiques de governs anteriors, i no
amagarem sentències condemnatòries ni als veïns ni a l’oposició.
 Un govern que creu en la participació activa dels ciutadans perquè creu en la
ciutadania, i no en votacions poc fonamentades, com en el concurs de la centralitat.
 Un govern que cedirà els equipaments i espais públics sense restriccions per motius
polítics o ideològics.
 Una EMD transparent, amb parets de vidre, que no amagui res.
 Potenciarem la societat civil per tal que les entitats interessades puguin realitzar les seves
activitats cíviques, socials, culturals i esportives amb el suport de l’EMD. El govern de l’EMD
mai no s’apoderarà de les iniciatives ciutadanes.

Relacions Ajuntament de Sant Cugat – EMD de Valldoreix
 La Presidència farà ús del dret a participar en els Plens de l’Ajuntament de Sant Cugat
per intervenir en els temes que afectin Valldoreix.
 Defensarem amb fermesa els interessos de Valldoreix, sense doblegar-nos davant les
exigències de l’Ajuntament i sense cedir-li competències o patrimoni.
 Defensarem l’autonomia del govern de l’EMD i evitarem les ingerències de l’Ajuntament.
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 Combatrem certes opinions de l’Ajuntament de Sant Cugat, com que l’administració de
l’EMD i la seva mateixa existència és ineficient i hauria de desaparèixer. Aquest
pensament porta al buidatge progressiu de competències de l’EMD i a la limitació de la
seva capacitat econòmica.
 Estem disposats a establir convenis de col·laboració amb l’Ajuntament de Sant Cugat
per a mancomunar serveis per millorar-ne els costos i l’eficàcia.

La Generalitat de Catalunya
 Seguirem treballant activament per introduir els canvis necessaris en la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya per a la racionalització de l’estructura de govern de les EMD
i modificar el pervers sistema electoral vigent.

Social
Sant Cugat és la tercera ciutat de l’estat espanyol amb més desigualtats
econòmico-socials. Sovint la pobresa passa desapercebuda, però som conscients
que hi ha persones i famílies que estan en una situació econòmica molt precària que
necessiten ajuts públics.
 Col·laborarem activament amb els Serveis Socials de l’Ajuntament destinats a Valldoreix,
farem un seguiment estadístic del seu treball i facilitarem tots els mitjans possibles per a
l’exercici de les seves funcions.
 Crearem un observatori sociològic per conèixer i avaluar la situació social de Valldoreix.
 Promourem acords de masoveria urbana per a la gestió adequada de cases en desús.
Treballarem amb entitats socials sense ànim de lucre.
 Donarem el 0,7 % del pressupost municipal per a la cooperació i el desenvolupament,
com fan la majoria d’administracions locals.

Cultura
La cultura és el reflex dels valors, la identitat, la creativitat I l'expressivitat d'un poble.
Les seves manifestacions són l'exponent de la riquesa cultural. I volem que Valldoreix
sigui un poble culturalment interessant i atractiu.
 Potenciarem les propostes d’interès públic de les entitats, que siguin consensuades al
Consell de la Vila.
 En el projecte de la centralitat, prioritzarem la creació d'un casal de cultura, amb
diferents espais per a activitats culturals, tallers i cursos, amb una sala d'actes polivalent,
teatre, música, conferències, exposicions...
 Revisarem el catàleg del patrimoni històric fet per Sant Cugat, basant-nos en criteris
propis.
 Crearem una comissió propositiva de les activitats culturals gestionades per l'EMD;
Cinema a la fresca, Festa Major, concerts...
 Recuperarem la durada de dos mesos per al cicle de cinema de l'estiu “Cinema a la
fresca”
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Educació
Les competències en educació de l’EMD de Valldoreix són diverses. L’Escola Bressol,
amb l’edifici que vàrem fer durant el nostre govern, és competència pròpia. També
l’Escola de Música, amb la gestió cedida per concessió. L’EMD és responsable del
manteniment i obres del CEIP Ferran i Clua. Pel que fa a l’IES Arnau Cadell tot i que
no hi té cap competència, es troba a Valldoreix i forma part del seu entramat social.
 Millorarem, al màxim possible, les condicions de l’Escola Bressol: recuperació de la
persona de reforç i del psicòleg/psicòloga, substitucions, servei d’acollida… Pretenem
que gaudeixi de la màxima qualitat amb el cost més optimitzat.
 Donarem opció a matrícula de mitja jornada a l’Escola Bressol.
 Mantindrem la subvenció educativa al Ferran i Clua.
 Vetllarem per la viabilitat econòmica de l’Escola Municipal de Música de Valldoreix.
 Mantindrem oberts els patis de les escoles en horari no lectiu.
 Revisarem l’horari de la Biblioteca perquè pugui servir com a aula d’estudi, en tant sigui
econòmicament viable.
 Promourem que les entitats i associacions de Valldoreix es donin a conèixer a les escoles.
 Afavorirem la informació entre les diferents escoles de Valldoreix i les sinergies de relació
intercentres que vagin sorgint.
 Atendrem el manteniment que pertoca a l’EMD dels edificis escolars. En cas de
necessitat, establirem les prioritats amb la participació dels centres afectats.
 Adequarem els espais públics al voltant de les escoles perquè puguin contribuir a la
relació entre persones (famílies, nens i nenes, gent del poble) de cada centre i, si es dóna
el cas, de diversos centres.
 Pacificarem el trànsit al voltant de l’Escola Bressol i el Ferran i Clua, posant els mitjans
perquè sigui respectada la normativa i la senyalització que ho faci possible.
 Reforçarem el transport públic per a l’accés a les escoles públiques.

Joventut
Valldoreix és un poble que necessita escoltar i respondre a les necessitats del seu
jovent. El nostre objectiu és acostar l’EMD al jovent de Valldoreix i aconseguir que
aquesta sigui un punt de referència per als joves.
 Apostarem per la creació d’un equipament autogestionat pel mateix jovent.
 Crearem el Consell de Joves i el Consell d’Infants de Valldoreix.
 Fomentarem l’emancipació del jovent valldoreixenc creant habitatge públic de lloguer
per a joves.
 Negociarem amb la Generalitat de Catalunya l’obertura dels patis de l’Institut Arnau
Cadell en horari no lectiu per tal que puguin ser utilitzats pels ciutadans.
 Crearem descomptes per a joves per a les activitats culturals del poble.
 Organitzarem la Festa Major de Valldoreix tot fomentant la participació del jovent a les
comissions.
 Estudiarem de manera participativa la realització de pàrquings per a bicicletes segurs i
accessibles als punts emblemàtics del poble.
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 Identificarem adequadament la parada de Bus Nit de Valldoreix.
 Crearem la “tarda jove” al CAP de Valldoreix sobre salut sexual, seguint el model del CAP
de Sant Cugat (la Mina).

Gent gran
 Seguirem potenciant el Casal com a una entitat autogestionada pels usuaris.
N’assegurarem el seu manteniment i millora.
 Implicarem el Casal en la definició de la nova centralitat. Qualsevol canvi que pugui ser
necessari es farà considerant l’opinió del col·lectiu implicat.
 Donarem suport a les activitats del Casal.
 Crearem nous espais per fer exercicis a l’aire lliure en llocs adients del poble.

Perspectiva de gènere
La igualtat entre dones i homes és un principi universal reconegut en la «Convenció
sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona», de les Nacions
Unides.
Cal la creació d’un òrgan de govern que treballi des de dues vessants: d’una banda
una metodologia de treball basada en la incorporació de la mirada de gènere a
totes les actuacions de l’EMD i de l’altra un pla d’acció que assenti les bases d’un
compromís institucional vers la igualtat efectiva de gènere.
 Realitzarem un programa específic de prestacions socials adreçat a les famílies
monoparentals en situació d’atur o precarietat laboral amb fills o filles a càrrec.
 Abordarem les situacions de pobresa de les dones grans i impulsarem programes
d’acompanyament.
 Establirem una vocalia que vetlli per la igualtat de gènere. Implementarem un programa
integral per a la igualtat efectiva i un programa contra la violència envers les dones.
 Farem propostes educatives de manera participada amb les escoles i un banc de
recursos pedagògics.
 Facilitarem un servei integral d’atenció, informació, assessorament i urgència. Introduirem
elements d’informació específics en els serveis informatius de l’EMD.
 Recuperarem la memòria històrica femenina de Valldoreix.

Urbanisme
La Centralitat
Les actuals propostes sobre la centralitat, tot i estar ben intencionades, han
representat un revulsiu per a la ciutadania que veu en perill el model de poble que
els ha atret a viure a Valldoreix, amb una concepció pròpia d’èpoques en què els
ajuntaments malgastaven els recursos en projectes d’utilitat social i sostenibilitat
econòmica dubtoses.
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Valldoreix va tenir el primer Casal de Cultura de Sant Cugat, i un dels primers de la
comarca, fet amb les possibilitats del moment. A hores d’ara es pot considerar
obsolet, i és imprescindible dotar la vila dels equipaments que són tan demandats.
 Planejarem un nou Casal de Cultura, amb una sala polivalent i espais per a les
associacions, tallers i activitats diverses. Tot a la mida de les necessitats reals de la
població, i garantint la seva sostenibilitat econòmica.
 Treballarem per recuperar la gestió urbanística dels terrenys de l’Estació. En funció del
què s’aconsegueixi, redefinirem la centralitat i la ubicació dels equipaments socioculturals i comercials de petit comerç comptant també amb els voltants de l’Estació, on
s’hi podria ubicar el petit comerç adequat a les necessitats del poble. L’èxit del Mercadet
que vàrem instaurar en garanteix el seu èxit i funcionalitat.
 Reforçarem les centralitats menors –Can Cadena, zona del Registre, zona de l’EMD, Mas
Roig, Nard/Ramon Escayola– per enriquir el teixit urbà.

Patrimoni
 Impulsarem la creació d’una comissió mixta amb l’Ajuntament de Sant Cugat per decidir
el model de gestió i els usos de la masia de Can Monmany.
 Reelaborarem el catàleg de patrimoni arquitectònic de Valldoreix i crearem la normativa
d’usos.

Habitatge social
 Farem l’habitatge social, principalment de lloguer, que legalment és preceptiu,
mantenint l’estil de cases propi de l’urbanisme extensiu de Valldoreix, creant una nova
figura que permeti que aquestes cases siguin plurifamiliars.
 Facilitarem la construcció d’habitatges per als joves, afavorint els sistemes de promoció
autogestionats i cooperatives.
 Promourem acords de masoveria urbana per a la gestió adequada de cases en desús.
 Fomentarem l’ús comú de serveis entre cases particulars (cohousing) en què diverses
cases independents comparteixen espais secundaris.

Manteniment i obres
El funcionament i manteniment de la vila és un dels aspectes més descuidats, tot i
que gran part dels impostos que paguem hi van destinats.
 Crearem un procediment de revisió de l’estat dels carrers i en farem un manteniment
preventiu i correctiu establint prioritats. Augmentarem el pressupost de manteniment,
que considerem un dels principals eixos a tractar.
 Acabarem els carrers pendents d’urbanitzar de la manera clàssica, de qualitat, i no
aplicarem «capes de rodolament» d’asfalt sense serveis complementaris ni voreres com
s’ha fet darrerament.
 Farem un pla per a la supressió progressiva de les barreres arquitectòniques i la retirada
o recol·locació dels obstacles de la via pública com els pals d’instal·lacions a les voreres.
 Augmentarem el personal de la Brigada i la dotarem dels materials i elements necessaris
per poder fer el manteniment preventiu i correctiu de manera immediata.
 Establirem contractes puntuals amb empreses de construcció, preferentment locals, per
realitzar les petites obres de manteniment i millora.
 Millorarem el cicle de neteja dels carrers, i n’augmentarem la freqüència i la qualitat.
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 Negociarem amb l’Ajuntament de Sant Cugat la recuperació de la gestió del servei
d’escombraries per poder millorar el funcionament i reduir els costos. Un cop recuperat
mantindríem la recollida selectiva porta a porta, i si calgués instal·laríem alguns
contenidors en llocs clau i que no molestessin els veïns.
 També demanarem a l’Ajuntament la gestió de la recollida d’objectes voluminosos i de
poda i llenyosos, per poder millorar l’eficàcia i evitar que les saques estiguin molts dies
damunt de les voreres. Farem una campanya informativa exhaustiva sobre l’ús d’aquest
servei.

 Redactarem el Pla director de clavegueram i impulsarem el manteniment preventiu.
Mobilitat
 Retornarem les direccions dobles als carrers en què s’ha imposat la direcció única i que
no tenen alternativa raonable i sostenible a causa de la falta de connectivitat de la xarxa
viària actual.
 Establirem una regulació mínima, basada en la responsabilitat ciutadana. Regularem
alguns punts conflictius coneguts que existien abans dels canvis de direccions per fer la
circulació més tranquil·la i segura.
 Estudiarem els itineraris del transport públic per tal de millorar el seu abast i augmentar la
freqüència de pas.
 Tornarem a fer operativa l’àrea verda operativa a l’aparcament de l’estació, per a ús
dels vehicles de Valldoreix i els d’un radi ample al voltant de l’estació.
 Promourem l’estudi i la resolució de la problemàtica de la mobilitat centrada en els FGC,
en l’àmbit metropolità.
 Proposarem un projecte de via-parc per a l’Avinguda del Baixador, que serà consensuat
amb els veïns del carrer i de la zona. En cap cas no serà ni una via ràpida ni una
alternativa al suprimit vial d’enllaç entre autopistes.
 Dissenyarem una xarxa de carrils bici amb la participació dels ciutadans, especialment
en els carrers en què és menys segur l’ús compartit.

Construccions
 Serem rigorosos amb el compliment de les normes urbanístiques pel que fa a les llicències
de les noves construccions.

Competències
 Renegociarem el Conveni competencial amb Sant Cugat, principalment orientat a la
recuperació de competències en urbanisme.
 Les competències pròpies de l’EMD en urbanisme mai no seran cedides a l’Ajuntament,
com s’ha fet tantes vegades (urbanització del barri de la Serreta, cessió de la gestió del
pla dels voltants de l’Estació), i que ha resultat nefast per la mala gestió i perills que suposa
de canvi del model urbà de Valldoreix.
 Negociarem la simplificació de les gestions i tràmits municipals per tal que el màxim de
procediments administratius es puguin realitzar des de l’EMD.

Medi ambient
Un dels valors que més identifiquen Valldoreix és el contacte amb la natura. Tant la
que ens envolta en el Parc Natural de Collserola com aquella que està a dins la vila,
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en els nostres jardins i carrers. Cal fer molt més del què s’ha fet fins ara per preservar
i potenciar el medi ambient.
La sostenibilitat energètica també és un dels valors que cal anar introduint en una
societat moderna. Cal controlar la contaminació ambiental en tots els seus
aspectes: sorolls, olors, llum, aigües superficials i neteja dels boscos.
 Actualitzarem l’Agenda 21 Local i farem una avaluació dels indicadors establerts en la
primera redacció de 2006, com a eina bàsica per a la sostenibilitat ambiental,
energètica i social.

Natura
 Promourem la plantació d’arbres autòctons i no al·lergògens en els vials públics, i en
reposarem els morts. Farem campanyes per afavorir que els arbres que es planti en jardins
privats siguin d’espècies pròpies del nostre entorn.
 Farem divulgació de la xerojardineria per estalviar aigua de rec.
 Completarem el Catàleg d’Arbres d’Especial Interès d’acord amb criteris d’experts, per
a la seva protecció i manteniment més adequat. Considerarem els arbres monumentals
i especialment rellevants com un patrimoni natural a protegir.
 Establirem bonificacions fiscals als veïns que obrin part dels seus jardins a la vista dels
vianants mitjançant tanques més transparents o fins i tot eliminant-les.
 Ajudarem les entitats i associacions que tenen cura d’animals abandonats, com ara el
Cau Amic, per tal que puguin seguir amb la seva tasca.
 Farem campanyes per a l’eradicació d’espècies foranes –al·lòctones– d’animals i
plantes i per a la conscienciació de l’ús responsable de les mascotes.
 No ens resignem a conviure amb el mosquit tigre, no deixarem de buscar solucions per
combatre’l i minimitzar els seus efectes. Controlarem els llocs públics que afavoreixen la
seva proliferació. Farem un seguiment de les novetats tècniques per al control de la
plaga.
 Demanarem l’adscripció de l’EMD al Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.
 Constituirem una comissió de seguiment per evitar qualsevol possible ús de la pedrera
Berta com abocador de residus sòlids urbans.
 Promourem els usos agroforestals dels terrenys de la masia de Can Monmany.
 Recuperarem els horts urbans per a l’ús ciutadà previst inicialment i traslladarem i
ampliarem els horts solidaris a Can Monmany.
 Farem un manteniment rigorós de les zones de bosc periurbanes de protecció
antiincendis.
 Revisarem periòdicament l’estat i el funcionament dels hidrants per als bombers.
 Redactarem una ordenança respecte a la poda de les tanques vegetals privades que
limiten amb les voreres i fomentarem les tanques no opaques.
 Reemprendrem els treballs sistemàtics de neteja de les lleres de les rieres per seguretat i
per poder obrir itineraris de passeig tenint cura i protegint les plantes i arbres de ribera.
 Farem campanyes actives per a la conscienciació ambiental responsable, i
col·laborarem amb les entitats ciutadanes que treballen diferents aspectes de la natura.
 Treballarem per a la municipalització del servei d’aigües.
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Sostenibilitat energètica
 Redactarem un pla director d’enllumenat públic amb els objectius de reduir el consum
energètic i la contaminació lumínica. Aplicarem rigorosament la nova normativa de la
Generalitat de Catalunya.
 Farem campanyes d’assessorament per al foment de l’estalvi energètic domèstic.
 Farem un estudi per a l’aprofitament de la biomassa dels nostres boscos públics i farem
convenis amb els propietaris, per ser utilitzada per a calefacció dels equipaments públics.
 Contractarem el subministrament d’electricitat a empreses d’energia neta.
 Estudiarem la possible utilització de les aigües termals que afloren a Valldoreix i que
actualment estan desaprofitades.

Esports
L’esport és fonamental per a la formació i lleure sa de la infància i la joventut, però
també dels grans i dels més grans. Per dinamitzar l’esport cal disposar de les
instal·lacions adequades. A Valldoreix tenim bones instal·lacions privades i d’altres
públiques que no responen amb suficiència a la demanda. Ens hem de dotar de les
instal·lacions que calen per poder atendre adequadament les necessitats veïnals,
sempre, però, amb un criteri d’austeritat i sostenibilitat econòmica.
Instal·lacions
 Revisarem la concessió administrativa del Complex Esportiu i rectificarem les anomalies
jurídiques que s’han fet. Estudiarem el rescat de la concessió.
 Recuperarem el Camp de futbol provisional, que està en zona inundable.
 Negociarem amb l’Ajuntament de Sant Cugat la cessió del pavelló de voleibol.
 Construirem una pista de monopatí (skateboard), una vella aspiració de grups de joves
de Valldoreix, i una pista de patinatge.
 Millorarem les pistes de petanca a la plaça del Casal.
 Gestionarem subvencions per a les noves instal·lacions esportives.

Clubs
 Afavorirem la creació i manteniment de clubs i equips esportius per a infants, joves i grans.
Promourem l’organització d’esdeveniments esportius.
 Impulsarem l’esport de base a les escoles de Valldoreix per tal que tingui continuïtat més
enllà del període d’escolarització.
 Promourem i donarem suport a les entitats esportives per tal que organitzin tornejos
esportius –futbol-7, handbol, basquet, tennis taula, petanca, etc.– durant els mesos
d’estiu per a les categories inferiors.
 Impulsarem les 5 milles femenines que vàrem promoure per tal que es consolidin en
l’àmbit nacional. Difondrem la cursa popular de la Festa Major, el duatló i el triatló de
Valldoreix.
 Potenciarem els esports minoritaris com el bàdminton, hoquei, patinatge, etc. segons
demanda.
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Participació ciutadana
El sistema de participació ciutadana fou instaurat per l’anterior govern d’esquerres,
amb moltes més atribucions de les que posteriorment li ha donat CiU-Actuem, com
per exemple, una participació activa en l’elaboració d’una part del pressupost.
La necessària superació de les maneres clàssiques de la política passa per potenciar
i trobar noves formes de participació ciutadana, molt més enllà de la votació cada
quatre anys. Per això proposem remodelar i potenciar el Consell de la Vila, les
audiències públiques i els processos participatius.
Consell de la Vila
El Consell de la Vila té per finalitat el debat de les propostes del Govern, però també
té caràcter proposant i decisori sobre els temes i àmbits que hagi acordat
prèviament el Govern, ja que la responsabilitat de totes les accions de l’EMD són
exclusivament dels membres de la Junta de Veïns que les voten. Tot això suposarà
una modificació del Reglament de Participació Ciutadana de l’EMD.
 Dotarem el Consell de caràcter decisori en temes prèviament acordats.
 Establirem que la Presidència del Consell sigui escollida d’entre els seus membres pel
període d’un any. El secretari d’actes serà un funcionari habilitat.
 Publicitarem intensament les convocatòries per a formar part del Consell de la Vila i per
participar en els processos participatius.
 La Presidència i les Vocalies de l’EMD participaran en els debats només amb la finalitat
d’aclarir la informació sobre els temes que es tractin, ja que la finalitat de la seva
presència és escoltar i assabentar-se de l’opinió ciutadana.

Consells Sectorials
 Dinamitzarem els Consells Sectorials de Cultura, Economia, Educació, Joventut, Medi
Ambient i Urbanització, que elaboraran propostes que seran debatudes pel Consell de
la Vila.
 Establirem clarament que la informació de les propostes del govern es posin a disposició
dels consellers prèviament a les sessions.
 Crearem comissions i processos participatius oberts sobre temes puntuals per treballar
propostes especialment significatives.
 A cada Consell Sectorial assistirà el Vocal corresponent, sense vot.
 Avaluarem i actualitzarem l’Agenda 21 Local sobre la sostenibilitat econòmica, social i
mediambiental, mitjançant un nou procés participatiu. S’avaluaran els indicadors de
seguiment establerts i se’n definiran de nous.

Informació i opinió
 El Govern de l’EMD s’obligarà a establir mecanismes d’informació total i transparent
sobre les seves propostes i activitats, sense caràcter propagandístic. Els grups de
l’oposició hi podran participar donant les seves opinions.
 Els ciutadans de Valldoreix podran manifestar les seves opinions a través de l’Informatiu i
de la web.
 Posarem la informació que preceptivament s’ha d’exposar a informació pública abans
de la seva aprovació definitiva, a l’abast dels ciutadans. Es publicarà al web i s’exposarà
a la sala de plens de l’EMD.
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 Farem un web interactiu per millorar la comunicació amb l’administració i donar facilitats
als ciutadans per fer les seves sol·licituds, demandes i queixes.
 Les gravacions d’audio dels Plens es penjaran a la web.

Audiència pública
 Es faran actes resumides de les audiències públiques, que seran publicades a la web, per
tal que les intervencions dels veïns tinguin transcendència i es pugui avaluar el seu
compliment. Les gravacions d’audio de les audiències es penjaran a la web.
 Les audiències públiques tornaran a ser mensuals, encara que no vagin seguides d’una
sessió plenària del Consistori.

Consultes ciutadanes
 Farem consultes ciutadanes en tots aquells temes de competència de l’EMD, que siguin
d’especial transcendència per a la ciutadania com la centralitat, la mobilitat o
l’Avinguda del Baixador.

Independència de Valldoreix
 Iniciarem un debat ciutadà obert, de manera racional i informada, sobre la
conveniència de sol·licitar la transformació de l’EMD de Valldoreix en Ajuntament.

Economia i finances
L’EMD ha estat tradicionalment una administració econòmicament sanejada. En
altres temps això era fruit de la inacció, la manca d’inversions i un manteniment
escàs, tot i que l’Ajuntament de Sant Cugat va generar un deute molt important
amb l’EMD, que no es va recuperar fins als darrers governs d’esquerres.
 Instaurarem l’austeritat de l’administració com un valor en considerar les despeses
internes. Avaluarem l’eficiència i l’eficàcia econòmiques i socials de cada proposta de
despesa abans de la seva concreció pressupostària.
 Exposarem públicament l’acompliment del pressupost i les modificacions que es facin
mitjançant el web municipal. Ens imposarem el principi de transparència en la seva
màxima expressió.
 Renegociarem el Conveni econòmic amb l’Ajuntament de Sant Cugat per tal que
s’adscriguin a Valldoreix estrictament només els costos dels serveis que utilitzem.
 Eliminarem els càrrecs de confiança.
 Mantindrem el nivell d’endeutament al més baix possible, tal com vàrem fer durant el
nostre govern, i només plantejarem la possibilitat de finançament exterior per a inversions
el benefici de les quals repercuteixi en les generacions futures i siguin sostenibles
econòmicament.
 Dipositarem una part dels fons de l’EMD en entitats financeres de Banca Ètica.
 Inclourem un plus de puntuació en els barems de contractacions a aquelles empreses
que tinguin un compromís de Responsabilitat Social Corporativa, que contractin personal
amb minusvalidesa en major proporció que la mínima legal, que siguin cooperatives o
empreses d’economia social i solidària.
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Promoció econòmica
Malgrat que la promoció econòmica no és una competència pròpia de l’EMD, sí
que es poden fer accions encaminades a fomentar i orientar l’ocupació.
 Fomentarem l’ocupació sense discriminar edats, en el sector del comerç, d’obres i
manteniment, de l’economia social i ambiental, etc. en col·laboració amb els comerços
i empreses de Valldoreix.
 Fomentarem el cooperativisme com a sistema d’emprenedoria.

Comerç
Els estudis i enquestes que vàrem realitzar durant el nostre govern, demostren que a
Valldoreix hi ha una fuga de compra d’uns 77,5 milions d’euros anuals (exclòs
transport), i que hi ha una forta demanda explícita de botigues principalment de
queviures, de productes quotidians no alimentaris, d’equipament per a la persona i
la llar i, addicionalment, de productes d’oci i cultura. Per això es mostra del tot
imprescindible revisar el model comercial de Valldoreix, tot rebutjant plantejaments
maximalistes.
 Potenciarem el comerç local com a servei a la ciutadania. Facilitarem l’aparcament
prop de les zones de comerços.
 En cas que es facin petits locals comercials a la zona de l’estació, hi facilitarem la
ubicació del petit comerç actual amb ajudes i bonificacions.
 Donada la forta demanda de la població manifestada en l’enquesta objectiva,
establirem un nou supermercat de petit format.
 Donarem a conèixer i farem publicitat del comerç i les empreses de Valldoreix.

Seguretat
Encara que segons dades objectives Valldoreix és un dels pobles més segurs de
l’entorn, mai és prou parlant de seguretat. L’EMD no hi té competències, però tot i
així es poden fer accions per millorar la vigilància i, alhora, el seguiment de l’estat
dels elements urbans.
 Exigirem l’entrada de ple dret a la Junta de Seguretat Local municipal.
 Negociarem que la policia que s’adscrigui directament a Valldoreix depengui
funcionalment de l’EMD, tot mantenint la dependència orgànica de l’Ajuntament.
 Recuperarem els «vigilants» d’adscripció directa a l’EMD, com a auxiliars de la policia
local.
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veïns i veïnes
Progressistes
de Valldoreix
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