


Orde del dia 
 
9.00-9.30:	Recepció	dels	par3cipants.	
	

9.30:	Benvinguda	ins3tucional	per	part	del	vocal	de	Par3cipació	
ciutadana,	el	Sr.	Xavier	Gavaldà.	
	

9.45:	Exposició	de	la	situació	actual	de	Valldoreix	i	dels	eixos	a	treballar,	a	
càrrec	del	vocal	de	Par5cipació.	
	

10.00:	Debat	par3cipa3u	en	relació	als	eixos	del	PAM	(en	grups	reduïts)	
	

12:30:	Posada	en	comú	de	les	propostes	en	relació	a	tots	els	eixos.	
	

13.15:	Cloenda	de	la	Jornada	a	càrrec	del	President	de	l’EMD	de	
Valldoreix,	el	Sr.	Josep	Puig	i	Belman.	



Pla d’Actuació Municipal 
 
u 	1er	pla	Actuació	Municipal	de	Valldoreix.	 És	un	 full	 de	 ruta	 cap	al	
futur	del	Valldoreix	dels	pròxims	4	anys.	

u 	Dóna	resposta	als	reptes	més	importants	dels	propers	4	anys.	

u 	És	una	nova	manera	de	fer:	Transparència,	par5cipació,	proximitat,	
austeritat,	 amb	 la	 cultura	 de	 l’esforç,	 crea5vitat,	 innovació,	
coneixement...	

u  	 Serà	 un	 document	 consensuat	 amb:	 Ciutadania,	 associacions,	
en5tats	culturals,	centres	educa5us,	teixit	comercial	i	par5ts	polí5cs.	



Estructura 
 

DIAGNOSI	

OBJECTIUS	GLOBALS	

EIXOS	
ESTRATÈGICS	

ÀMBITS	
ESTRATÈGICS	

MISSIÓ,	VISIÓ	
I	VALORS	

LÍNIES	
D'ACTUACIÓ	



Debilitats	 Amenaces	

Fortaleses	

 
Oportunitats	

 

Diagnosi 

Corregir		 Afrontar	

Mantenir		 Explorar	

Anàlisi	Intern	 Anàlisi	Extern	

• La	incertesa	econòmica	global.	
• 	La	disminució	de	fons	públics.		
• 	El	context	polí5c	actual	genera	un	clima	
de	desconfiança	i	de	desànim.	

• 	La	voluntat	del	govern	d’enfor5r	l’EMD	de	
Valldoreix.	
• 	Molta	capacitat	de	creixement.	
• 	El	major	grau	d’exigència	i	de	consciència	
social	en	el	context	actual.	

• 	L’estructura,	el	model	organitza5u,	recursos	limitats.	
• 	Missió,	visió	i	valors	no	definits.	
• 	No	haver	desplegat	una	estratègia	de	comunicació	
global	per	l’EMD.	

• 	Gran	desplegament	de	múl5ples	serveis	en	l’EMD.	
• 	Cultura	de	par5cipació	en	expansió	dintre	de	
l’Equip	de	Govern.	
• 	Situació	econòmic-financera	de	la	en5tat	
actualment	sanejada	



Objectius globals 
 

Impulsar	estratègies	innovadores	que	incremen5n	l'efec5vitat	i	
l'eficiència	de	l'ac5vitat	de	l’EMD	de	Valldoreix	

Potenciar	el	vincle	amb	la	ciutadania,	millorar	el	grau	de	
confiança	i	sa5sfacció	

Posar	en	valor	tota	la	cartera	de	serveis;	ampliar	si	s’escau	

Tenir	visió	de	futur,	un	model	de	ges5ó	centrat	en	les	
necessitats	dels	ciutadans	i	orientat	a	la	millora	con5nua	



Missió	�	La	missió	descriu	la	raó	de	ser	de	l’EMD.	
 
La	Missió	de	l’EMD	de	Valldoreix	és	oferir	un	entorn	mul5funcional	que	
perme5	 ges5onar	 l’en5tat	 amb	 la	 màxima	 eficiència	 i	 dur	 a	 terme	
ac5vitats	que	afavoreixin	el	benestar	i	la	qualitat	de	vida	de	la	ciutadania.	
 
Visió �	 La	 visió	 estableix	 a	 què	 aspira	 l’EMD	amb	un	horitzó	 de	 llarg	
termini.	
 
La	 Visió	 de	 l’EMD	 de	 Valldoreix	 és	 ser	 una	 En5tat	 Municipal	
Descentralitzada	 propera,	 referent	 a	 Catalunya,	 que	 contribueixi	 a	 la	
millora	del	benestar	 i	 la	qualitat	de	vida	de	 la	ciutadania	a	 través	de	 la	
sostenibilitat,	 l’expertesa	 professional	 i	 les	 ac5vitats	 orientades	 a	 la	
ciutadania.	
i	pedagògics.	



Valors �	 Per	 valors	 entenem	els	 principis	 è5cs	 i	 de	 funcionament	
que	guien	la	presa	de	decisions	i	el	treball	quo5dià	de	l’EMD.	
 
u 	Transparent	amb	la	societat. 
u 	Propera	amb	la	ciutadania. 
u 	Convivència	i	respecte. 
u 	Compromís	amb	els	professionals,	la	millora	conenua	com	a	forma	
de	treballar. 
u 	Pràc5ques	de	ges5ó	sostenibles. 
u 	Innovació	conceptual,	metodològica	i	tecnològica. 
u  	 Es5ls	 de	 vida	 posi5us,	 pràc5ca	 dels	 bons	 hàbits	 saludables	 i	
pedagògics.	



Eixos 
 

Una	vila	per	a	les	
persones		

Una	vila	per	a	
l’ensenyament	 Una	vila	cultural	

Una	vila	espor3va	

Una	vila	sostenible	
i	un	entorn	
urbanís3c	
equilibrat	

Una	vila	que	
genera	

oportunitats	

Una	vila	segura,	
cívica	i	propera	

Una	vila	amb	una	
administració	
transparent	

Una	vila	amb	un	
equip	humà	



EIX 1. Una vila per a les persones 
 
Polí5ques	municipals	orientades	al	desenvolupament	individual	i	col·lec5u,	
en	 cadascuna	 de	 les	 edats,	 fent	 possible	 la	 igualtat	 d’oportunitats	 per	 a	
tothom,	sigui	quina	sigui	 la	seva	situació	econòmica,	cultural	o	social,	des	
de	tots	els	àmbits	d’actuació	i	de	ges5ó.		
	

1.  Joventut	
2.  Gent	gran	
3.  Infància	
4.  Salut	
5.  Benestar	social	
6.  Par5cipació	ciutadana	

 
 



EIX 2. Una vila per a l’ensenyament 
 
Hem	de	fomentar	que	el	coneixement	i	el	sistema	educa5u	arribi	a	tots	els	
valldoreixencs	i	valldoreixenques	sense	deixar	de	potenciar	el	saber	fer	de	
la	nostra	història	i	treballar	per	tenir	l’oportunitat	de	seguir	fomentant	un	
aprenentatge	vital	a	través	de	Valldoreix	com	a	vila	educa5va.			
	

7.  Ensenyament	escolar	
8.  Educació	

 
 



EIX 3. Una vila cultural 
 
Seguir	treballant	per	difondre,	promoure	i	fomentar	la	cultura		la	vila	i	de	la	
vila	de	Valldoreix.	Fomentar	que	l’accés	a	la	cultura	sigui	 igualitari	 i	 lliure.	
Posicionar	 el	 patrimoni	 cultural	 de	 Valldoreix	 com	 a	 generador	 de	
coneixement.	

9.  Cultura	
 
 



EIX 4. Una vila esportiva 
 
Volem	 que	 Valldoreix	 sigui	 una	 vila	 espor5va	 i	 per	 això	 apostem	 per	
afavorir	 aquest	 valor	 des	 de	 l’esport	 base,	 promovent	 els	 es5ls	 de	 vida	
posi5us	i	promovent	accions	divulga5ves	per	afavorir	una	cultura	espor5va	
a	la	vila.		
	

10.  L’esport	
 
 



EIX 5. Una vila sostenible i un entorn urbanístic equilibrat 
 
Volem	 avançar	 en	 un	 model	 de	 vila	 que	 doni	 sa5sfacció	 a	 les	 expecta5ves	 de	
qualitat	de	vida	de	les	persones	i	que	harmonitzi	els	diferents	usos	del	territori,	tot	
mantenint	el	paisatge	urbà	i	arquitectònic	caracterís5c	de	Valldoreix.		
La	mobilitat	de	 la	vila	ha	de	prioritzar	 les	persones,	 i	en	par5cular	els	col•lec5us	
que	 necessiten	 atenció	 especial,	 sobre	 la	 base	 de	 la	 pacificació	 del	 trànsit,	 la	
preferència	dels	vianants,	el	foment	del	transport	públic	i	la	connec5vitat	entre	els	
diversos	barris	de	Valldoreix.		
	

11.  Medi	ambient		
12.  Urbanisme	
13.  Mobilitat	
14.  Transport	públic	

 
 



EIX 6. Una vila que genera oportunitats 
 
Aplicar	 i	 fomentar	 un	 model	 de	 ges5ó	 sostenible	 i	 transparent	 que	 ens	
perme5	 racionalitzar	 els	 recursos	públics	 i	 prioritzar	 els	 projectes	 amb	 la	
ciutadania.	 Seguir	 potenciant	 el	 comerç	 de	 proximitat	 i	 crear	 noves	
sinergies	per	afavorir	l’intercanvi	d’experiències.		
	

15.  Economia	
16.  Comerç	i	consum	

 
 



EIX 7. Una vila segura, cívica i propera 
 
Vetllar	 perquè	 Valldoreix	 segueixi	 sent	 una	 vila	 segura	 i	 còmoda	 per	 a	
viure-hi,	 tot	 promovent	 accions	 preven5ves	 i	 aplicant	 la	 tecnologia	 a	 la	
seguretat.		
	

17.  Seguretat	ciutadana 
 



EIX 8. Una vila amb una administració transparent 
 
Volem	una	EMD	amb	parets	de	vidre	i	consolidar	l’aposta	per	a	un	govern	
obert,	transparent	i	par5cipa5u.		
	

18.  Una	vila	amb	parets	de	vidre	
19.  Comunicació	externa	

 
 



EIX 9. Una vila amb un equip humà 
 
L’organització	 municipal	 ha	 d’estar	 pensada	 per	 a	 la	 ciutadania,	 d’acord	
amb	les	seves	demandes	i	necessitats:	un	Ajuntament	proper,	accessible	i	
par5cipa5u,	àgil	i	transparent.		
	

20.  La	EMD	
21.  Comunicació	interna	
22.  Recursos	Humans	

 
 



Exemple  fitxa línia 
 



Seguiment 
 
La	 metodologia	 de	 planificació	 estratègica	 també	 implica	 una	 funció	
d’avaluació	 i	 redisseny	 constant.	 D’una	 banda,	 s’han	 d’avaluar	 els	
resultats	de	les	polí5ques	i	de	les	actuacions,	 i	 la	 incidència	que	tenen	en	
l’assoliment	dels	objec5us.	D’altra	banda,	s’han	de	tenir	presents	i	avaluar	
les	 turbulències	 de	 l'entorn	 i	 l'impacte	 que	 tenen	 sobre	 la	 realitat	
municipal.		
	
Els	 indicadors	 seran	 públics	 i	 estaran	 penjats	 al	 web	 de	 l’EMD	 de	
Valldoreix	 i	 es	 publicaran	 trimestralment.	 En	 base	 a	 les	 dades	 del	
seguiment	 i	 la	 avaluació,	 les	 actuacions	 seran	 redefinides,	 si	 s’escau,	 i	 es	
realitzaran	les	modificacions	adequades.	
 



www.valldoreix.cat/pam 




