
 

 

 
SANT CUGAT: ELECCIONS MUNICIPALS 2015 
 
PROGRAMA ELECTORAL 
 
 
 

AMB TU DECIDIM SANT CUGAT 
  



 

1 
 

ÍNDEX 

 

AMB TU DECIDIM UN SANT CUGAT VIU I COHESIONAT 
 
1. ACCIÓ SOCIAL              03 
2. SALUT               06 
3. EDUCACIÓ              09 
4. CULTURA I OCI              13 
5. ESPORTS               20 
6. POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE         24 
7. POLÍTIQUES PER A PERSONES LGTBI+          27 
 
 
AMB TU DECIDIM UN SANT CUGAT PRÒSPER I SOSTENIBLE 
 
8. PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I EMPRENEDORIA       30 
9. COMERÇ               34 
10. HABITATGE              37 
11. SOSTENIBILITAT             40 
12. QUALITAT URBANA, ESPAI PÚBLIC I CONVIVÈNCIA        43 
13. MOBILITAT              46 
  
 
AMB TU DECIDIM UN SANT CUGAT RADICALMENT DEMOCRÀTIC 
 
14. COOPERACIÓ              50 
15. PARTICIPACIÓ CIUTADANA, TRANSPARÈNCIA  

I DESCENTRALITACIÓ            52 
16. CONTRUCCIÓ NACIONAL            56 
 

  



 

2 
 

 
 
 
AMB TU DECIDIM UN SANT CUGAT  

VIU I COHESIONAT 

  



 

3 
 

1. ACCIÓ SOCIAL 
 

Sant Cugat és una ciutat amb un índex d‘atur més baix que les ciutats de 
l‘entorn, malgrat tot unes 4 000 persones es troben en aquesta situació. Des de 
l‘any 2007 s‘ha produït un fenomen d‘expulsió de persones per circumstàncies 
lligades a la crisi, així com també han augmentat les necessitats socials de la 
ciutadania. Un 10% de la població de Sant Cugat ha recorregut als Serveis 
Socials municipals per fer front a les despeses d'habitatge, alimentació, 
subministraments, transports i medicaments. En total, 3.949 famílies han d'usar 
aquests serveis, que s'han incrementat un 165% en els darrers quatre anys a 
causa de la crisi. Cal  deixar de de parlar de despesa social i parlar d‘inversió 
social‖ i apostar per la inversió en les persones com un element positivitzador i 
alhora facilitador de les contraprestacions de les persones beneficiàries.  
 
Entenem la justícia i l‘equitat social com a valors que regeixen les actuacions 
públiques municipals de conformitat amb l‘ètica i el compromís local en aquest 
àmbit. Aquests valors rectors garanteixen la plena participació de la ciutadania 
en termes d‘igualtat i inclusió. Sant Cugat és la ciutat de Catalunya amb un 
índex més gran de desigualtat. Combatre aquest índex mitjançant la generació 
d‘ocupació, redistribució de serveis i suport als serveis públics esdevé un 
objectiu d‘aquest programa.  
 
 
PROPOSTES: 
 

1. Implementarem una reducció de l’IBI a aquelles persones amb 
recursos econòmics limitats (atur o ingressos precaris).  

 
2. Elaborarem un nou pla d’inclusió social pel període 2015-2019, on 

establirem les prioritats i estratègies de les polítiques socials per tal de 
fer front a les situacions de pobresa i precarietat dels santcugatencs i 
les santcugatenques. Aquest pla s‘adequarà  als canvis socials i 
econòmics per adaptar-se a les necessitats reals en cada moment. 

 
3. El pla d’inclusió social estarà finançat per un fons de solidaritat, amb 

recursos municipals i  supramunicipals. Dins d‘aquest fons, inclourem 
una dotació pressupostària de rescat familiar per aquells casos 
d‘emergència social. 

 
4. El pla d’inclusió social inclourà totes aquelles polítiques referents a la 

pobresa energètica, infantil, juvenil, habitatge, alimentació, educació, 
lleure i esports. 

 
5. El pla d’inclusió social comptarà amb la creació d‘una taula d’entitats 

contra la pobresa que exercirà d‘Observatori permanent sobre la 
situació social al municipi. 
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6. Establirem la història social compartida. Una base de dades 
compartida entre totes les àrees administratives de l‘Ajuntament 
(especialment serveis socials-habitatge-educació-salut) per tal de 
coordinar les accions i millorar-ne l‘eficàcia i l‘eficiència. 

 
7. Dotarem d‘un parc d’habitatge social que pugui atendre les necessitats 

de persones en situació d‘emergència social, i ampliarem el servei amb 
habitatges tutelats municipals destinades a persones amb situació 
estructural de suport. 

 
8. Assegurarem els subministraments bàsics d‘aigua, llum i gas a totes 

les famílies en risc d’exclusió. 
 

9. Implementarem el Decret contra la pobresa energètica aprovat pel 
Parlament de Catalunya. 

 
10. Estarem especialment amatents en relació a la pobresa infantil i a 

situacions de dèficit alimentari. Garantirem l‘accés de tots els infants, 
durant tot l‘any, als menjadors escolars. 

 
11. Ens comprometem a garantir l‘autonomia i la suficiència alimentària 

de tota la població. 
 

12. Instem al Govern de la Generalitat de Catalunya a construir la segona 
residència-centre de dia públic.  Considerem que fins que no es posi 
en funcionament aquest segon equipament públic, cal ampliar les places 
concertades a les residències de la ciutat, instant al Govern de 
Catalunya a l‘efectiu pagament del servei. 

 
13. Dissenyarem polítiques de suport a l‘autonomia de la gent gran que viu 

sola, i crearem serveis d‘atenció integral entre tots els agents implicats.  
 

14. Vetllarem per uns serveis òptims d‘atenció domiciliària per a la 
cobertura de teleassistència, especialment per a persones que viuen 
soles. 
 

15. Implementarem les TIC en els serveis d’atenció domiciliària i com 
a suport a l‘autonomia personal. 

 
16. Desenvoluparem accions de formació i suport a les persones que tenen 

cura de les persones dependents. 
 

17. Vetllarem per un envelliment actiu de la població i els seus recursos 
sociosanitaris associats i  accions d‘atenció immediata. 

 
18. Revitalitzarem el Consell Sectorial de Serveis Socials i les taules i 

comissions de l‘àmbit. 
 

19. Elaborarem el catàleg efectiu i transparent dels serveis socials. 
 



 

5 
 

20. Crearem un servei de mediació comunitari específic per tal de donar 
resposta a les necessitats ciutadanes. Aquest servei serà transversal a 
totes les àrees de l‘administració local i centralitzarà qualsevol demanda 
ciutadana en aquest àmbit. 

 
21. Impulsarem polítiques de suport a les famílies respectant i considerant 

tots els models familiars. 
 

22. Promocionarem i donarem suport al voluntariat i a l‘acció voluntària en 
el marc de les entitats com a model de les persones compromeses en 
les necessitats socials.  

 
23. Reconeixerem i promourem el Tercer Sector com a agent social i no 

lucratiu. 
 

24. Potenciarem aquelles accions comunitàries, exemple banc del temps i 
banc d‘aliments com una forma d‘aprofitament dels recursos comunitaris.  

 
25. Establirem una xarxa de serveis i equipaments socials destinats a 

la infància i l’adolescència des d‘una vessant de prevenció, detecció i 
protecció de situacions de fragilitat social, maltractament, negligència i 
conductes de risc. 

 
26. Ens coordinarem amb el Departament de Benestar Social i Família i les 

administracions supramunicipals  —Consell Comarcal, Diputació i Àrea 
Metropolitana de Barcelona— per promoure actuacions o serveis com 
ara els centres d’atenció a la infància i a l’adolescència, fent especial 
atenció als mecanismes de detecció precoç de problemes i situacions de 
risc o d‘exclusió social. 
 

27. Treballarem activament i transversalment per prevenir les situacions de 
maltractament especialment per a la infància, a les dones i a la gent 
gran.  

 
28. Impulsarem programes de capacitacions parentals, escoles de pares i 

mares, acompanyaments domiciliaris en la cura dels infants i 
adolescents, entre altres,  en la línia de prevenció i protecció de 
situacions de negligència o possible maltractament envers infants i 
adolescents. 
 

29. Desenvoluparem polítiques  d‘integració de les persones amb 
discapacitats, tant en l‘àmbit social com en el laboral. 
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2. SALUT 
 
 

Esquerra Republicana defensa un model sanitari públic universal, equitatiu, de 

qualitat i finançat íntegrament amb impostos en tot allò que sigui essencial i que 

garanteixi el dret a la salut de la ciutadania. Defensem la gestió directa dels 

serveis sanitaris i rebutgem l‘actual model vigent gestionat per l‘entitat privada 

Mútua de Terrassa. Considerem que la protecció i la promoció de la salut és 

una prioritat bàsica, i per això cal un sistema de salut integral i proper que 

garanteixi la cohesió social, eviti les discriminacions i sigui una eina cabdal de 

justícia social. Per això, l‘Ajuntament de Sant Cugat és una peça clau dins 

d‘aquest model i té un paper fonamental en els àmbits de la promoció i la 

protecció de la salut i la prevenció de les malalties, en coordinació real amb les 

àrees de serveis socials per afavorir la visió i l‘atenció global a la persona. 

 

 

PROPOSTES: 

 

1. Defensarem el sistema públic de salut en el nostre territori, la seva 
qualitat, les seves prestacions i l‘accés equitatiu. 
 

2. Ens oposarem a les retallades, tancaments, reducció d‘horaris i serveis i 
a la privatització sanitària. Ens oposem a la reducció de serveis 
d’ambulància. Denunciarem les llistes d‘espera, així com les retallades 
salarials i l‘empitjorament de les condicions laborals dels i les  
professionals. 
 

3. Donarem prioritat a la salut pública: vigilància epidemiològica, protecció 
i promoció de la salut, prevenció malalties. 
 

4. Establirem la història social compartida. Una base de dades 
compartida entre totes les àrees administratives de l‘Ajuntament 
(especialment serveis socials-habitatge-educació-salut).  
 

5. Impulsarem l'atenció comunitària des dels centres de salut i els serveis 
socials que han de permetre els diagnòstics i l‘atenció sociosanitària 
integral. 

 
6. Defensarem que les persones amb malaltia crònica i dependència 

rebin l‘atenció i cobertures públiques que els corresponen. 
 

7. Instarem a la construcció de l‘hospital públic de referència Realitzarem 
la planificació efectiva, en l‘àmbit de les competències municipals, de la 
construcció futura del quart CAP, així com instar a la Generalitat la 
concreció de la seva planificació. 
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8. Promourem la participació dels agents econòmics i socials, i 
especialment dels locals de lleure, perquè col·laborin en intervencions 
en l‘àmbit de la salut. 

 
9. Millorarem la informació del catàleg dels serveis  sanitaris disponibles.  

 
10. Promourem els centres de planificació familiar com a punts de 

referència propers i accessibles a tota la població i especialment al 
jovent.       
 

11. Organitzarem xerrades informatives adreçades als pares i mares per 
oferir eines per educar en la salut els seus fills i les seves filles. 

 
12. Potenciarem l‘esport com a un element per fomentar la salut física i 

mental, així com el valor socialitzador que aporta. Inclourem les 
instal·lacions municipals en els programes de salut.  

 
13. Farem campanyes informatives sobre les conseqüències del 

sedentarisme per a la salut a curt i llarg termini. 
 

14. Prioritzarem iniciatives i dissenyarem estratègies per promoure la vida 
independent de les persones grans, tant al seu domicili com a la 
comunitat, com a element per a la millora de la seva salut en general. 

 
15. Promourem mesures per limitar al màxim les radiacions provinents 

de l‘espectre electromagnètic. 
 

16. Vetllarem pel desplegament efectiu d‘aparells desfibril·ladors als 
equipaments públics. 

 
17. Implantarem als centres educatius diferents xerrades de primers auxilis 

que permetin dur a terme una atenció bàsica immediata davant de 
situacions que se‘ns poden presentar en el nostre dia a dia. 

 
18. Reforçarem els programes d‘educació sexual, l‘atenció a la 

planificació familiar, fomentarem l‘ús del preservatiu, els programes de 
prevenció i informació sobre les malalties de transmissió sexual i els 
programes de prevenció i informació sobre els trastorns alimentaris i la 
salut mental en col·laboració amb entitats sanitàries locals dins i fora 
dels centres educatius.  

 
19. Informarem el jovent dels diferents mètodes anticonceptius i 

d‘avortament que poden utilitzar, explicant-ne també les conseqüències 
negatives que poden tenir. 
 

20. Vetllarem específicament per l‘atenció i la no discriminació de les 
persones amb VIH/SIDA i altres malalties de transmissió sexual.  

 
21. Realitzarem campanyes i reforçarem els programes de prevenció i 

informació sobre la drogodependència, l‘alcoholisme i el tabaquisme.  
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22. Instal·larem punts en zones properes als llocs d‘oci nocturn on es pugui 

mesurar el grau d‘alcoholèmia gratuïtament. 
 

23. Farem campanyes de sensibilització, dins i fora dels centres 
educatius, de les conseqüències físiques i mentals dels accidents de 
trànsit amb la col·laboració del Servei Català de Trànsit així com d‘altres 
entitats com per exemple l‘Institut Guthman. 

 
24. Impulsarem polítiques de reinserció que garanteixin el retorn als 

estudis o al món laboral del jovent que esdevingui recuperat d‘addiccions 
greus o afectats de trastorns derivats d‘accidents de trànsit. 

 
25. Emprendrem una revisió i nova licitació, si s‘escau, del servei de 

recollida i acollida d’animals abandonats o perduts a la via pública. 
 

26. Donarem suport i afavorirem la col·laboració sobre diferents tasques 
específiques de la recollida i acollida dels animals abandonats o 
perduts a la via pública amb entitats locals de suport i cura dels animals 
que treballen en aquest àmbit al territori. Farem una campanya contra 
els abandonaments i maltractaments d’animals.  

 
27. Planificarem la creació d‘un nou centre d’acollida d’animals de 

titularitat pública, que necessàriament caldrà consorciar amb més d‘un 
municipi, tot cercant finançament supramunicipal. 

 
28. Actualitzarem les dades de les colònies de gats i el seu sanejament, 

així com incloure les opinions i propostes del voluntariat en la diagnosi 
sobre millores de les colònies i la seva gestió.  

 
29. Capacitarem la policia local de Sant Cugat per atendre i tramitar totes 

les denuncies relacionades amb l‘abandonament i maltractament 
d’animals. 

 
30. Elaborarem programes específics de control per a les plagues —rates, 

escarabats, tèrmits— i, en particular, les modernes —mosquit tigre, 
mosca negra, coloms, cotorres, gavines. 
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3. EDUCACIÓ 
 

Una ciutat tant jove com la nostra ha de ser especialment sensible a les 
polítiques educatives. L‘escola és un dels àmbits en el qual es reflecteix de 
manera més evident les situacions de desigualtat. És per això, que considerem 
que des de l‘Ajuntament de Sant Cugat s‘ha de contribuir, des de la proximitat, 
a estructurar un sistema educatiu amb més capacitat de resposta als nous 
reptes educatius i socials. Sant Cugat és un municipi amb un gruix d‘infants i 
joves molt important, per això l‘educació ha de ser una prioritat.  
 
Defensem l‘escola pública, catalana, laica i inclusiva i hi aportarem en ella tots 
els recursos que siguin necessaris. Creiem en una escola gratuïta, accessible a 
tothom i que s‘adapti a les necessitats dels infants i joves, una escola on la 
inclusió sigui real i completa. Alhora, cal donar resposta a l‘alumnat que pel seu 
grau de discapacitat no pot ser escolaritzat en centres ordinaris o la seva 
escolarització en aquests centres ja no és productiva per tal que no es vegin 
obligats a marxar del municipi per seguir la seva formació.  
 
 

PROPOSTES: 
 

 
1. Aplicarem la tarificació social en els preus de les matrícules de les 

escoles bressol, les escoles de música, escola artístiques i les activitats 
de lleure i casals. 
 

2. Exigirem la construcció i trasllat de l‘IES Leonardo Da Vinci i hi 
garantirem una adequada oferta de cicles formatius. 
 

3. Reorientarem el projecte de l'escola d'educació especial cap a centre 
de secundària i centre proveïdor de recursos de la primària ordinària, 
per tal de proporcionar a la resta d‘escoles ordinàries formació, material i 
qualsevol suport que necessitin, per tal d‘afavorir així l'escola inclusiva.  

 
4. Ampliarem l'import de les beques menjador al 100% en el cas de 

famílies que ho necessitin, les flexibilitzarem per tal de que es puguin 
demanar un cop ja ha començat el curs, si és necessari i crearem ajudes 
per necessitats econòmiques sobrevingudes i/o puntuals.  

 
5. Obrirem les escoles als barris i districtes i permetrem la utilització 

d‘instal·lacions escolars per a ús esportiu i aules d'estudi. 
Facilitarem espais polivalents de les escoles per resoldre les mancances 
d'espais que hi ha al municipi. 

 
6. Garantirem una oferta adequada de places d’aules d’estudi i uns 

horaris adequats, especialment en època d‘exàmens.  
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7. Donarem suport al Col·lectiu d'Educació Viva Sant Cugat i hi 
treballarem conjuntament amb ells, amb la comunitat educativa i amb el 
Departament d'Ensenyament per tal d'aconseguir una escola pública 
viva i activa al nostre municipi. 

 

8. Impulsarem els plans de dinamització educativa, repensant activitats 
que siguin més multidisciplinaris i transversals. Articularem una 
proposta educativa i cultural global fruit del consens, optimitzant els 
recursos i garantint les dotacions econòmiques per tirar-la endavant. 
 

9. Estudiarem la necessitat d‘incrementar el nombre de places públiques 
d’escola bressol.  
 

10. Estudiarem la viabilitat de les comatrícules a les escoles bressol en 
aquells casos en què diverses famílies comparteixin l‘horari 
d‘escolarització, reduint així el preu de la matricula i pagant només per 
l'horari utilitzat. 

 
11. Crearem ajuts per a la compra de llibres de text, material i altres 

despeses relacionades amb l‘escolarització. 
 

12. Crearem vincles i lligams entre el teixit associatiu per tal que, 
mitjançant els plans educatius d’entorn, s‘ofereixin activitats atractives 
a les escoles i promocionarem intercanvis entre les diferents escoles per 
compartir activitats i projectes que siguin enriquidors. Facilitarem l‘accés 
a aquestes activitats als centres de tots els barris i districtes. 
 

13. Enllaçarem l‘educació i la cultura popular. Vincularem l‘alumnat de 
totes les escoles a la cultura popular santcugatenca, mitjançant 
l‘apropament de tots els centres a les entitats de cultura populars. 
 

14. Crearem mecanismes d‘orientació als infants d‘Unitat de Suport 
d’Educació Especial (USEE) cap a secundaria i  Programes de 
Formació i Inserció especialitzats (antics PQPI). 
 

15. Reforçarem el nombre de persones vetlladores a les escoles amb 
USEE i als centres educatius amb alumnes amb necessitats educatives 
especials, per tal de donar resposta a les seves necessitats, garantint-ne 
la presència també en hores no lectives per assegurar que tots els 
infants puguin fer ús del servei de menjador. 

 
16. Per tal de que no es malbarati menjar, ens comprometem a donar als 

centres educatius totes les facilitats possibles per a que puguin establir  
mecanismes d’aprofitament d’àpats sobrants, beneficiant-se famílies 
d‘alumnes amb necessitats econòmiques. 

 
17. Crearem una borsa municipal de monitors de reforç gratuïts que 

ajudaran en l‘estudi fora de l‘horari escolar a aquells estudiants amb 
escassos recursos econòmics. 
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18. Instarem al Departament d‘Ensenyament que redueixi els temps 
d’espera en casos que sigui necessari un mestre substitut. 

 
19. Articularem i coordinarem la disponibilitat de voluntariat per 

col·laborar en activitats educatives complementaries com podrien ser 
l‘acompanyament dels infants a les escoles en transport públic. 

 
20. Procurarem una oferta pública de cicles formatius que s‘adeqüi al món 

empresarial ubicat a Sant Cugat i impulsarem convenis de 
col·laboració per tal que l‘alumnat pugui aproximar-se al món laboral i fer 
les pràctiques a prop de casa. 

 
21. Impulsarem l‘ensenyament d’arts plàstiques i disseny, donat que 

Sant Cugat històricament ha estat sempre bressol d‘artistes. 
 

22. Instarem a la Generalitat per tal que ampliï l‘oferta de cursos i 
metodologies a l‘Escola Oficial d’Idiomes (EOI) de Sant Cugat.   
 

23. Fomentarem els programes d’educació d’adults a través de la xarxa 
de centres culturals polivalents (XCCP). 
 

24. Valorarem la possibilitat i necessitat d‘implementar una línia de 
batxillerat nocturn. 

 
25. Potenciarem l‘escola de pares i mares, com espai de trobada i 

intercanvi d‘experiències i informació. 
 

26. Construirem, quan així ho permeti la disposició de recursos, una 
biblioteca central urbana que doni cobertura a la demanda actual pel 
que fa el nombre de places, recursos bibliogràfics i horaris. 

 
27. Impulsarem l‘Institut-Escola en la programació de l‘oferta educativa de 

Sant Cugat com a centre públic que imparteix d‘una manera continuada 
la primària i la secundària. 

 
28. Potenciarem l‘esport escolar a la secundària. Donarem continuïtat a 

l'esport escolar que s'ofereix a les escoles de primària. Impulsarem 
l‘esport no competitiu als centres de secundaria i potenciarem l'esport 
femení.  

 
29. Crearem mecanismes per tal de garantir l‘accés a tractaments i 

teràpies a aquells infants amb discapacitats que les seves famílies no 
en puguin avançar l‘import del cost fins a rebre les ajudes econòmiques. 

 
30. Fomentarem tallers de cooperativisme, emprenedoria i economia 

social al Batxillerat i als  cicles formatius que s‘imparteixen a la nostra 
ciutat. Garantirem que l‘alumnat dels instituts de Sant Cugat pugui 
accedir a unes pràctiques ofertes per empreses i entitats de la ciutat. 
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31. Promocionarem la tecnologia als centres educatius i oferirem 
extraescolars públiques tecnologies.  
 

32. Impulsarem xerrades de primers auxilis, d‘igualtat de gènere, 
sostenibilitat i medi ambient, sexualitat, oratòria, LGTBI+ entre d‘altres, 
als centres escolars. 
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4. CULTURA I OCI 
 

Una bona política cultural, coherent però incisiva, permet la vertebració social i 
la construcció nacional. La  del nostre país, tant a títol individual com col·lectiu, 
ha de poder accedir, dins del seu entorn social, als recursos culturals i la seva 
difusió. La cultura ens dóna consciència de qui som i on volem arribar com a 
poble. Un municipi culte és un municipi més just i més lliure i, per tant, més ben 
preparat per fer front als moments difícils com els que ens toca viure. Invertir en 
cultura, en polítiques culturals, és una inversió en la societat per se, que si bé 
no té un efecte retorn immediat, sí que té un resultat a mitjà i llarg termini de 
gran transcendència. La cultura és la quarta pota de l‘estat del benestar, en tant 
que element cohesionador per excel·lència: ens referma en la pertinença dins 
d‘una col·lectivitat però també ens dóna les eines per créixer, desenvolupar-nos 
com a país, i ens obre les possibilitats d‘arribar a totes les sensibilitats socials i 
culturals que s‘estableixen arreu dels països catalans i integrar-les. Per això, 
cal considerar el sistema cultural de Sant Cugat  com un pilar bàsic de l‘estat 
del benestar. 
 
És moment de posar en valor l‘aportació de la cultura a l‘economia de Sant 
Cugat. Cal, també, que qualsevol creador i productor arribi amb facilitat a tot el 
seu públic potencial; per tant, cal desenvolupar estratègies per incrementar els 
consums culturals de la ciutadania. La crisi econòmica i les polítiques tributàries 
injustes del Govern espanyol, com l‘augment de l‘IVA, han repercutit 
negativament en l‘accés a les activitats culturals de pagament. És per això que 
cal impulsar de forma immediata polítiques de suport a la demanda, tant en 
forma de rebaixes dels preus públics dels serveis culturals al públic en general 
com de l‘ampliació dels beneficiaris de descomptes (o de la gratuïtat) als 
col·lectius en risc d‘exclusió cultural per motius econòmics, especialment en el 
cas dels infants i joves. 
 
D‘altra banda, l‘oci és un espai fonamental dins la vida, i especialment dins la 
del jovent, i és un compromís primordial garantir a tota la ciutadania una oferta 
lúdica i de lleure de qualitat, cívica i responsable. En una societat cada dia més 
conscienciada en la defensa dels seus drets, reivindiquem l‘oci com un àmbit 
que ha de permetre, des de la igualtat i unes pautes adequades, desenvolupar i 
realitzar en condicions de llibertat les activitats de lleure que cadascú consideri 
millors. Cal entendre, doncs, que cal disposar d'espais i d'activitats a la nostra 
ciutat, especialment per al jovent, sense la necessitat d‘haver de sortir a gaudir 
del temps de lleure a altres poblacions. Apostem per un oci amb segell identitari 
de Sant Cugat. Tota la ciutadania i especialment el jovent ha de tenir capacitat 
de decisió a l'hora de seleccionar com, quan i on vol gaudir del seu temps lliure. 
A més a més, l‘oci és un gran actiu en les polítiques socials i econòmiques, 
apostem per aprofitar aquest espai per aprofundir en els valors irrenunciables 
de la igualtat i la justícia social. 
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PROPOSTES: 
 

1. Convertirem Villa Felisa en un autèntic hotel per a tots els col·lectius 
culturals. Amb la finalitat de reduir les despeses de les entitats, 
l'entendrem com un compensatori de la despesa de les entitats, en 
substitució a la subvenció per ús o lloguer d'espai. L'edifici seria 
cogestionat per l'administració i els diversos col·lectius que en formin 
part i apostarem per la mancomunació de serveis per a entitats. 
 

2. Garantirem una sala de concerts pública que cobreixi la reivindicació 

històrica del jovent, les entitats i els grups de música santcugatencs.  

 

3. Impulsarem el Pacte de Nit com a taula de participació formada pel 
jovent, el teixit associatiu local, les associacions de veïns i veïnes, els 
agents privats dedicats a l‘oci i l‘Ajuntament, per tal de reformular el 
mapa d‘espais i els horaris on es desenvolupen activitats nocturnes.   

- Garantirem l‘aplicació dels acords que se‘n derivin. 
- Vetllarem perquè qualsevol modificació es faci en el marc de 

les comissions de seguiment i no de forma unilateral per 
l‘Ajuntament.  

- Crearem un protocol àgil per a l‘acceptació de permisos per a 
l‘ocupació de la via pública i el subministrament de material.  
 

4. Dinamitzarem el paper del Consell Municipal de Cultura com a 
veritable espai de diàleg i consens entre l‘Ajuntament, les entitats i la 
resta d‘agents culturals de la nostra ciutat. El consell ha d‘abordar la 
política cultural des d‘una visió global i coordinar els treballs de les 
quatre àrees principals d‘activitat cultural: creació artística, cultura 
popular, patrimoni cultural i comissió de festes i esdeveniments. 
 

5. Farem del Consell de Cultura un òrgan codecisori en l‘atorgament de 
certes subvencions, garantint-ne la transparència i la publicitat. Per això, 
modificarem l‘ordenança municipal d’atorgament de subvencions, 
permetent que les entitats decideixin conjuntament amb l‘Ajuntament 
una part de la partida pressupostària destinada a la subvenció de les 
activitats de les entitats. 
 

6. Promourem la cultura popular i tradicional del nostre país i donarem un 
nou impuls a l‘Oficina de Cultura Popular i Tradicional, entenent-la 
com un centre de recursos administratius per a totes les entitats. La 
ubicarem a l‘hotel d‘entitats.  

 
7. Gestionarem de manera integrada l‘oferta cultural municipal, de 

manera que sigui possible oferir informació, descomptes, promocions o 
activitats gratuïtes a les persones usuàries potencials, mitjançant la 
creació d‘un carnet cultural municipals. 
 

8. Oferirem una programació cultural àmplia i de qualitat per a tots els 
públics (en especial al Teatre-Auditori) de la mateixa manera que 
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oferirem preus i descomptes especials per a col·lectius determinats, com 
poden ser joves, gent gran i col·lectius en risc d'exclusió social. 

 
9. Crearem un programació de continuïtat descentralitzada aprofitant 

els centres cívics i culturals dels districtes, així com tots els centres que 
formen part de la Xarxa de Centres Culturals Polivalents (XCCP). 
Prestarem especial atenció a les condicions sociodemogràfiques de 
cada barri i districte per oferir una programació a mida.  

 
10. Apostarem per equipaments culturals, socialment rendibles i 

sostenibles tant energèticament com econòmicament. Cal tenir en 

compte la sostenibilitat dels equipaments que s‘hagin de crear de nou o 

reformar.  

 
11. Fomentar la Unió com a espai cultural de trobada. Centre cultural viu, 

programació continuada .  
 

12. Farem un cens municipal d'edificis públics d'ús cultural de la ciutat, 
per valorar les demandes existents i convertir-los en espais útils per a 
les associacions culturals. 
 

13. Recuperarem  les masies, espais industrials i fàbriques abandonats 
de la ciutat propietat pública i els convertirem en espais per a la creació, 
experimentació i exhibició cultural, així com en sales polivalents d'ús 
públic i les destinarem a usos socials, culturals i cívics. Farem una 
aposta pels vivers de creació cultural, donant un impuls especial a la 
creació cultural santcugatenca.  
 

14. Planificarem la restauració dels edificis d’interès patrimonial de 
propietat municipal: Can Canyameres, Can Revella i Can Quitèria 
(actualment en concurs). 

 
15. Fomentarem la interconnexió entre els diferents agents culturals de la 

ciutat, per aconseguir unificar demandes i coordinar un calendari 
cultural global de la ciutat. Crearem una aplicació digital gratuïta per 
a la ciutadania perquè puguin consultar tota l'activitat cultural de manera 
senzilla i efectiva. 

 
16. Elaborarem un pla de comunicació de les activitats culturals i d'oci 

que inclogui: 
- Distribuirem butlletins electrònics a aquelles persones usuàries 

que ho demanin 
- Distribuirem a escoles, instituts i centres freqüentats per gent 

jove cartells i programes de l'oferta de forma periòdica. 
- Posarem a disposició de les escoles, instituts, centres 

formatius i centres freqüentats per joves la visita d'un membre 
de l'Ajuntament explicant com, quan i on es programen les 
activitats i la resta de serveis que el Consistori posa a 
disposició del jovent. 
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- Crearem espais per a entitats a la via pública per tal que 
puguin fer publicitat dels seus actes i activitats. 
 

17. Organitzarem taules temàtiques de debat i treball cultural de caràcter 
vinculant amb total transparència i que resultin d‘utilitat per a les 
persones assistents i possibles benefactors. Establirem un compromís 
amb aquestes taules i els atorgarem, no només poder de debat i treball, 
sinó també de decisió. 

 
18. Repensarem l'edifici i l‘ús de la Casa de Cultura. 

 
19. Apostarem per la cogestió Casal Cultural de Mira-Sol, per tal que sigui 

un veritable centre cívic del districte i respongui a les necessitats i 
demandes de veïns i col·lectius de Mira-Sol.   
 

20. Construirem una biblioteca central urbana que doni cobertura a la 
demanda actual pel que fa el nombre de places, recursos bibliogràfics i 
horaris. 
 

21. Dinamitzarem les biblioteques de la ciutat com a centre cultural, amb 
una programació cultural que pugui coordinar-se amb l'activitat corrent 
de la biblioteca, al mateix temps que farem coincidir en un mateix espai 
ambdues funcions de la biblioteca.  
 

22. Garantirem la renovació dels fons bibliogràfics de les biblioteques per 
adequar-los als indicadors recomanats internacionalment, garantint, així, 
la quantitat i la qualitat de la informació que es posa a disposició de la 
ciutadania. Ampliarem el fons documental de la biblioteca central de la 
ciutat, fent especial èmfasi a la història i patrimoni local per recuperar la 
memòria històrica i col·lectiva de Sant Cugat a través de la recerca, 
l‘estudi i la difusió del patrimoni material i immaterial del municipi.  
 

23. Elaborarem un mapa de serveis bibliotecaris de ciutat. 
 

24. Reforçarem les eines de protecció del patrimoni arquitectònic de la 
ciutat, per tal de que Sant Cugat retingui l‘essència de l‘antiga vila rural i 
dels seus barris, i preservi els testimonis per a conèixer la seva història. 

 
25. Actualitzarem la revisió del pla especial de patrimoni arquitectònic 

de Sant Cugat. 
 
26. Recuperarem el llegat històric de la nostra ciutat i, per fer-ho, 

col·laborarem amb diversos grups d‘història locals, de manera que el 
conjunt de la ciutadania, però en especial el jovent i els nous residents a 
la ciutat, tinguin accés a la història i les tradicions de la ciutat. 
 

27. Dinamitzarem les  rutes culturals per Sant Cugat, donant valor al 
patrimoni material i immaterial de la nostra ciutat, de la mateixa manera 
que els beneficis extrets del turisme cultural repercutiran en al seva 
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totalitat a la ciutat. Impulsarem la funció que desenvolupa el Museu de 
Sant Cugat com a centre socioeducatiu. 
 

28. Impulsarem la recerca sobre la història local de les dones que han 
format part de la identitat local. 

 
29. Recuperarem la toponímia i el nomenclàtor dels indrets i carrers de 

Sant Cugat, no només del centre històric, sinó també de tots els barris i 
districtes del terme municipal, així com corregint el dèficit de gènere en 
el nomenclàtor. 

 
30. Afavorirem la celebració de festes populars (Cap d‘Any, Carnaval, Sant 

Joan, Tots Sants…) prioritzant el model participatiu proposat per les 
entitats locals enfront del model d‘organització encarregada al sector 
privat. 
 

31. Donarem un nou enfocament a la Festa de Tardor, entesa com una 
festa amb una causa social i reivindicativa i on les entitats hi puguin 
trobar el seu correcte espai de difusió i exhibició. Fomentarem que es 
realitzin més activitats als barris i districtes. 
 

32. Retornarem al concepte inicial del DesPlaça Jove com a espai lúdic i 
festiu jove de la Festa Major, situat al centre de Sant Cugat. Hi donarem 
tot el suport econòmic, logístic i d‘horaris per tal que pugui respondre a 
les necessitats del jovent santcugatenc. 
 

33. Donarem suport i impulsarem cicles de concerts amb grups novells 
locals, promovent concursos i dotant-los de recursos tècnics per a la 
formació dels mateixos grups. Aquests recursos tècnics han d'arribar a 
tothom i per això entenem que a part de ser gratuïts o de preu 
assequible han de ser presents a tots els districtes de la ciutat. 
 

34. Fomentarem opcions alternatives d’oci (espais per a compartir jocs de 
taula, jocs de rol, partides de cartes...). Assolirem una programació 
d‘aquest oci promoguda pel propi jovent. 
 

35. Garantirem que el jovent pugui participar en l‘elaboració del programa 
d‘activitats del Casal de Joves Torreblanca.   
 

36. Donarem suport i impulsarem diferents cicles de cinema i cinema a la 
fresca a l‘estiu. 
 

37. Promocionarem l‘obra d‘artistes i autors locals mitjançant el web 
municipal, facilitant-los un punt de trobada i contacte virtual amb 
persones programadores, artistes i autores de la resta del país. 
 

38. Dinamitzarem el paper de les galeries d'art a la ciutat i les entendrem 
com uns espais per a l'exposició artística tant professional com amateur, 
fent un especial èmfasi al jovent creador artístic de la nostra ciutat. 
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39. Editarem unes guies d'art local que estableixin rutes entre galeries 
d'art, monuments de la ciutat, museus locals tant de Sant Cugat com 
de municipis propers. 

40. Promourem la taula d'escriptors santcugatencs com un punt de 
trobada i difusió de la literatura santcugatenca.  
 

41. Adoptarem polítiques de foment, suport i protecció de les empreses i 
iniciatives culturals en català, especialment en sectors estratègics 
(cinema, audiovisuals, interactius, animació, multimèdia, etc.), orientats a 
la creació i gestió de continguts per a les xarxes i les pantalles.  
 

42. Potenciarem l‘ús del català com a eina de cohesió social i d‘integració 
de la població nouvinguda, garantint una oferta adequada a la 
demanda existent. 
 

43. Fomentarem iniciatives com les parelles lingüístiques, com a bona 
mesura per afrontar la nova realitat dels Països Catalans, on la 
convivència cultural cada cop és més significativa.  
 

44. Actualitzarem i ampliarem el Reglament per a l’Ús de la Llengua 
Catalana a l‘Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 

45. Farem del català la llengua d‘ús amb els proveïdors i contractistes en les 
seves relacions administratives amb l‘Ajuntament. 

46.  
47. Prioritzarem la compra de productes etiquetats en català per part dels 

diferents organismes municipals. 
 

48. Vetllarem pel compliment de la Llei de Política Lingüística de la 
Generalitat a la nostra ciutat. 
 

49. Exigirem el requisit lingüístic en l‘accés a llocs de treball també als 
treballadors d‘empreses subcontractades per a la prestació de serveis a 
l‘Ajuntament. 

 
50. Introduirem, sempre que sigui possible, en  l‘ús informàtic de 

l‘Ajuntament i de tots els equipaments municipals el programari lliure 
com a mesura per fomentar l‘ús de la llengua catalana. 
 

51. Sol·licitarem la tramitació en català de tots els processos judicials en 
què prengui part l‘Ajuntament. 

 
52. En col·laboració amb el teixit cultural associatiu de la ciutat, ampliarem 

l‘oferta de cursos, conferències i activitats dedicats a la divulgació de la 
història, la cultura i les tradicions dels Països Catalans adreçades tant 
a les persones nouvingudes com al conjunt de la ciutadania. 
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53. Prioritzarem la programació d‘espectacles, concrets i activitats 
vinculades a la cultura catalana i, en especial, el teatre i el cinema 
català i/o en català. 
 

54. Fomentarem els intercanvis culturals entre joves i entitats de la nostra 
ciutat i de la resta dels Països Catalans. 
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5. ESPORTS 
 

Sant Cugat és una ciutat amb un alt índex de practicants d‘esport. L‘esport és 
cohesió social, integració, motor econòmic i transmissor de valors, i les entitats 
esportives santcugatenques són la via per aconseguir-ho. Cal  promoure 
l‘esport com un hàbit saludable i garant de la qualitat de vida de la ciutadania.  
 
Volem conèixer les necessitats del teixit esportiu santcugatenc, escoltar-les i 
dissenyar una bona política esportiva, evitant polititzar-ne les decisions. Ens 
comprometem a treballar per donar ple sentit a un model esportiu de ciutat just i 
equilibrat, un model econòmic esportiu adient a les necessitats bàsiques 
comunes de les entitats esportives, sense menystenir-ne particularitats, una 
gestió òptima i racional de les instal·lacions existents tenint en compte peticions 
prioritàries i eternament reivindicades, i una projecció i visualització de l‘esport 
local a l‘alçada dels mèrits esportius aconseguits. 
 
Comptem amb el saber fer dels agents esportius de la ciutat. Promourem 
l‘aprofitament de sinèrgies i el seu encaix posant especial atenció en la pràctica 
de l‘esport base i les seves necessitats. 
 
 
PROPOSTES: 
 

 
1. Analitzarem l‘eficàcia i l‘eficiència del model de treball de la regidoria 

d’esports, cercant la màxima proximitat dels seus integrants en el dia a 
dia de les entitats. 
 

2. Exigirem la màxima transparència en la gestió dels contractes 
públics i establirem un sistema de revisió i seguiment exhaustiu de la 
gestió de les instal·lacions que les empreses concessionàries fan sobre 
les instal·lacions esportives municipals, així com del compliment dels 
convenis i contractes vinculats amb l‘Ajuntament i normativa connexa 
aplicada a l‘entorn esportiu. 
 

3. Mitjançant un procés participatiu, elaborarem un nou pla director 
d’esports que definirà el model esportiu de Sant Cugat. Establirem un 
organigrama clar de funcions de l‘àrea. 

 
4. La Coordinadora d’Entitats Esportives, actuarà com a òrgan 

codecisori en l‘atorgament de certes subvencions, garantint-ne la 
transparència i la publicitat. Per això, modificarem l‘ordenança municipal 
d‘atorgament de subvencions, permetent que les entitats decideixin 
conjuntament amb l‘Ajuntament una part de la partida pressupostària 
destinada a la subvenció de les activitats desenvolupades per les 
entitats esportives. 
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5. Reformularem el pla de subvencions, sota una normativa i barems 
definida conjuntament amb les entitats esportives i amb transparència. 
 

6. Cedirem l‘ús gratuïtament de les instal·lacions esportives municipals 
durant els períodes de vacances escolars a aquells clubs esportius que 
en siguin usuaris durant el curs lectiu, a fi i efecte que hi puguin realitzar 
els casals i campus.  
 

7. Revisarem els preus de les instal·lacions esportives públiques per 
tal d‘aplicar mesures que afavoreixin aquells col·lectius que disposen de 
menys recursos econòmics.  

 
8. Estudiarem la viabilitat de municipalitzar la gestió de l’Oficina Municipal 

d’Esports per a Tothom (OMET) i, en tot cas, en redefinirem les seves 
funcions i objectius, la seva relació amb les persones usuàries i les 
entitats esportives, per tal de fer més pròxima i efectiva la seva actuació i 
servei a la ciutadania. 

- Elaborarem un pla de suport a la formació dels gestors esportius 
dels clubs.  

- Afavorirem el paper d‘intermediari entre entitats i empreses a 
l‘hora de cercar patrocinadors. 

- Garantirem una oferta adequada on no l‘ofereixin els clubs 
esportius. 

- Donarem suport als esports minoritaris.  
- Promocionarem la pràctica esportiva de la gent gran.  

 
9. Mitjançant un procés participatiu, elaborarem un pla de manteniment i 

millora de les instal·lacions esportives municipals existents que vetlli 
pel bon estat permanent dels equipaments i solucioni de forma eficaç els 
desperfectes que origina l‘activitat diària.  
 

10. Establirem un mecanisme de participació de les entitats en el disseny 
dels projectes de nous equipaments esportius per tal de que aquests, 
s'adaptin a les necessitats dels diferents esports. 

 
11. Replantejarem el Consell Sectorial de l’Esport per tal que, cada sis 

mesos de forma ordinària, tuteli l‘aplicació i evolució de les polítiques i 
propostes endegades. 
 

12. Afavorirem aquelles entitats que executin plans i programes que 
potenciïn la pràctica esportiva com un element d‘integració, cohesió 
social, de relació intergeneracional i integrin la perspectiva de gènere, 
i treballin amb persones amb mobilitat reduïda, malalties físiques o 
psíquiques o risc d‘exclusió social.  

 
13. Revisarem el pla d’usos actual de la ciutat esportiva de la Guinardera. 

Proposarem completar i adequar la instal·lació amb especialitats 
atlètiques addicionals per a poder realitzar competicions oficials. A més, 
cal que l‘accés pugui ser tant en bicicleta com en transport públic.  
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14. Solucionarem el greuge històric que pateix Mira-sol, executant el 
projecte esportiu mitjançant un procés per etapes.  

 
15. Buscarem la viabilitat de cobrir les piscines municipals del Parc Central 

i la Floresta per a poder fer-ne ús al llarg de tot l‘any. 
 

16. Crearem un abonament només d‘ús restringit de la piscina de la 
Rambla del Celler.  

 
17. Dignificarem la pista Can Domènech.  

 
18. Cobrirem la pista de Sant Francesc.  

 
19. Donarem preferència als clubs interessats en la gestió dels serveis de 

bar oferts dins dels recintes municipals on desenvolupen les seves 
activitats esportives. 
 

20. Oferirem beques esportives per aquelles persones amb escassos 
recursos econòmics. 

 
21. Fomentarem l‘esport femení i aplicarem la perspectiva de gènere en la 

gestió esportiva. 
 

22. Promourem l'activitat física entenent-la com a lleure amb diverses 

iniciatives: 

- Fer de l'esport una eina integradora de immigració. 

- Per cada diada reivindicativa organitzar activitats (dia contra el 

càncer de mama, cursa femenina). 

- Donar suport a esports i/o clubs inclusius (amb discapacitats físics, 

psíquics i/o socials). 

- Potenciar l'aparició d'equips mixts i femenins. 

- Donar suport i organitzar a activitats per a tota la família: (Marxa 

infantil/marxa avis i nets) (jornades trobades esportives d'escoles 

esportives i d'escoles). 

 
23. Potenciarem el paper d‘agent esportiu de l‘Ajuntament per adaptar les 

seves actuacions a la realitat canviant de la ciutat i millorar la 
col·laboració entre entitats esportives. 

 
24. Desenvoluparem un pla específic de lluita contra l’obesitat infantil 

mitjançant els centres educatius i els clubs esportius de sant Cugat.  
 

25. Promourem l‘extensió dels plans d’esport escolar a tots els centres 
educatius, creant associacions esportives escolars als centres i 
promovent l‘activitat física i esportiva no competitiva per a tot l‘alumnat. 
D‘aquesta manera, apostarem per l‘educació i la formació. 
 

26. Fomentarem l‘esport escolar als centres de secundària, per tal 
d‘afavorir la continuïtat de la pràctica. 
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27. Incrementarem el nombre de circuits urbans, així com adaptar espais 

per a gimnasos públics a l’aire lliure.  
 

28. Promocionarem l‘esport lliure obrint els equipaments esportius i els 
patis de les escoles en horari no lectiu per a permetre que l‘activitat 
física es desenvolupi als barris.  

 
29. Desplegarem un pla de promoció esportiva de la gent gran, tant en 

centres municipals com organitzant activitats fisicoesportives als centres 
de gent gran. 

 
30. Desenvoluparem espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes 

socials, per publicitar i donar a conèixer l‘oferta esportiva i les activitats 
organitzades pel teixit associatiu esportiu de Sant Cugat. 
 

31. Ubicarem a cada equipament municipal de la ciutat un codi que indicarà 
els valors de la pràctica esportiva, que com a font de salut física i 
mental i de convivència, ha de fomentar. Treballarem per tal que les 
entitats esportives se sumin a la proposta. 
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6. POLÍTIQUES PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE 

 

Les desigualtats de gènere afecten, ni més ni menys que, a la meitat de la 
població i tothom n‘és partícip. Es manifesten a les diferents esferes de la 
societat i, per tant, exigeixen unes polítiques transversals. Les desigualtats de 
gènere són una problemàtica arrelada en la normalitat imperant, i en tant que 
normalitzades, són invisibles i latents. És per això que és imprescindible que 
prenguem consciència de les múltiples discriminacions i opressions de gènere 
que sorgeixen del sistema patriarcal i que patim especialment les dones. 
 
Les polítiques municipals feministes, de manera transversal, esdevenen doncs 
una eina clau per a evidenciar i combatre totes aquestes discriminacions. 
Només treballant fort també des de l‘Ajuntament de Sant Cugat podrem 
aconseguir la igualtat efectiva als Països Catalans i que la ciutadania pugui 
desenvolupar-se lliurement a les seves viles i ciutats. 
 
 
PROPOSTES: 
 

1. Crearem un organisme d’igualtat de gènere, transversal i amb 
independència, per a garantir la igualtat entre homes i dones a tota 
l‘administració municipal.  
 

2. Crearem una unitat administrativa específica d‘igualtat de gènere. 
 

3. Realitzarem campanyes de visualització i sensibilització de les 
desigualtats de gènere, com a mètode de prevenció; posant l‘accent al 
sexisme que es manifesta amb força als espais de festa i oci nocturn 
entre el jovent. 
 

4. Aplicarem programes de formació a l‘administració municipal, els 
instituts, les AMPA i el teixit associatiu, tractant les desigualtats de 
gènere i fomentant pràctiques que respectin la igualtat. 
 

5. Incorporarem la perspectiva de gènere en el disseny i implementació 
de totes les polítiques municipals. 
 

6. Dinamitzarem el teixit associatiu feminista, garantirem la participació 
de les dones i assegurarem la seva incidència en les qüestions 
municipals. L‘inclourem en el pla local de polítiques de dones. 
 

7. Promourem la participació de les dones a tots els espais de 
participació municipals. 
 

8. Dotarem de contingut real a les polítiques d’igualtat entre Homes i 
Dones amb la revisió del pla d‘igualtat incorporant mesures reals 
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d‘incentivació a la contractació, formació, sensibilització i la coeducació 
en igualtat. 
 

9. Facilitarem la conciliació laboral, personal, formativa i familiar, 
establint mecanismes com l‘administració electrònica i adaptant els 
horaris de l‘Ajuntament a les necessitats de la ciutadania. Afavorirem la 
incorporació de la perspectiva dels temps a tots els àmbits de les 
polítiques locals. 
 

10. Promourem l'aprovació de plans local sobre els usos del temps al 
municipi seguint les recomanacions realitzades pel Grup ―Ara és l'hora, 
iniciativa per la reforma horària‖. 
 

11. Impulsarem el teixit empresarial i cooperatiu que faciliti i potenciï la 
coresponsabilitat, equitat laboral i la conciliació laboral entre treball 
productiu i reproductiu. Aplicant criteris de subvencions i contractació 
pública amb perspectiva de gènere. 
 

12. Realitzarem el pressupost amb visió de gènere i considerarem les 
polítiques de dones en la distribució del pressupost entre les àrees de 
l‘Ajuntament. 
 

13. Incorporarem criteris de paritat en les juntes en el moment d‘atorgar 
subvencions a les associacions del municipi i prioritzarem l'atorgament 
de subvencions a aquelles associacions del municipi que incloguin 
criteris de paritat en les seves juntes. 
 

14. Potenciarem la presència equilibrada de dones i homes i de totes les 
edats en tots els debats i actes públics. 
 

15. Instaurarem un punt de punt de referència de suport i informació per 
a dones, assegurant que cobreixi les necessitats de les dones joves. 
 

16. Vetllarem per tal que no s‘imparteixi una educació sexista i 
estereotipada als centres educatius. 
 

17. Fomentarem l'esport de base femení. 
 

18. Commemorarem les dates assenyalades per les dones, com ara el 8 
de març -Dia Internacional de les dones- i el 25 de novembre- Dia 
Internacional per a l'eliminació de la violència vers les dones- entre 
d‘altres. 
 

19. Recuperarem la informació i reconeixerem l‘aportació de les dones al 
municipi, assignant noms de dones rellevants als espais de 
titularitat pública de la ciutat (carrers, places, espais públics de la 
ciutat...), atorgant premis o altres actes de reconeixement públic. Per 
contrarestar el greuge comparatiu actual a Sant Cugat. 
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20. Recollirem i analitzarem de forma sistemàtica dades desagregades per 
sexe i sobre el biaix de gènere i les emprarem com a base per a la 
planificació, implementació i avaluació de polítiques de dones. 
 

21. Actualitzarem el protocol de prevenció i abordatge de l‘assetjament 
sexual i per raó de sexe elaborat pel propi Ajuntament, posant èmfasi a 
la detecció, prevenció i a la garantia dels drets de protecció de les 
víctimes. En garantirem la dotació pressupostària. 
 

22. Vetllarem per tal que tant l‘Ajuntament com els mitjans de comunicació 
del municipi ofereixin uns continguts, materials i llenguatge no 
sexistes i garanteixin una visibilitat normalitzada de dones en l‘esfera 
pública. 
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7. POLÍTIQUES PER A PERSONES LGTBI+ 

 

Totes les persones tenen dret a desenvolupar la seva vida, pública i privada, 
sense marginacions ni discriminacions. Per això, des de l‘Ajuntament de Sant 
Cugat cal garantir aquest dret i promocionar el respecte a la igualtat de tracte, 
així com oferir els serveis que cada persona necessiti d‘acord amb les seves 
condicions individuals i col·lectives. Volem construir un Sant Cugat on el 
conjunt de la ciutadania pugui viure la seva identitat sexual lliure de 
discriminacions per raó d‘identitat de gènere, orientació sexual o expressió de 
gènere. Cal fer polítiques LGTBI+ per combatre l‘homofòbia, la transfòbia i la 
bifòbia, així com l‘estigmatització que pateixen totes les persones lesbianes, 
gais, transsexuals, bisexuals, intersexuals i les persones amb una identitat 
sexual no normativa.  
 
En els darrers anys s‘ha avançat molt en la normalització i assumpció de la 
realitat LGTBI+ per la societat. Tanmateix, encara som lluny d‘assegurar els 
drets fonamentals de les persones LGTBI+ i normalitzar els diversos models de 
família. Per tal d‘assolir la igualtat real, des d‘ERC qüestionem de manera 
transversal l‘heteronormativitat que culturalment imposa el nostre sistema 
heteropatriarcal pressuposant una orientació sexual, identitat de gènere home-
dona i aparences o expressions de gènere úniques.  
 
 
PROPOSTES: 
 

1. Farem plans municipals que englobin el conjunt de polítiques i 
mesures adreçades a les persones LGTBI+.  
 

2. Elaborarem un protocol contra l‘assetjament per identitat sexual. 
 

3. Vetllarem perquè no es produeixin accions discriminatòries als 
centres escolars ni a les empreses.  
 

4. Vetllarem perquè els formularis i registres municipals contemplin la 
diversitat d‘identitats de gènere i de models de família. 
 

5. Realitzarem campanyes de sensibilització i prevenció contra 
l‘homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, especialment en aquells espais on 
més es manifesten com són els centres escolars, les empreses i els 
espais d‘oci. 
 

6. Promourem l‘educació específica als centres escolars en temàtiques 
LGTBI+. Proporcionarem material als centres escolars sobre diversitat 
efectiva i sexual, tot assegurant la presència normal de la diversitat 
afectiva i sexual en les accions de formació i d‘informació sobre salut 
sexual, adreçada al conjunt de la població i especialment a joves i 
adolescents.  
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7. Promourem xerrades amb les AMPA i les persones educadores 
respecte de la diversitat sexual i afectiva i de models de família. 
 

8. Facilitarem l‘atenció psicològica a l‘individu que ho demani i al seu 
entorn, per tal de millorar l‘acceptació social de la seva orientació 
sexual. 
 

9. Vetllarem específicament per l‘atenció i la no discriminació de les 
persones amb VIH/SIDA i altres malalties de transmissió sexual.  
 

10. Incorporarem fons documental i material LGTBI+ a totes les 
biblioteques municipals. 
 

11. Actuarem des de l‘Ajuntament davant d‘afirmacions, declaracions o 
actituds homòfobes, transfòbiques o bifòbiques provinents de les 
diverses comunitats religioses, entitats o personalitats santcugatenques.  
 

12. Farem accions formatives adreçades al personal municipal encarades 
a fer que coneguin la realitat LGTBI+ i els nous models de família. 
 

13. Commemorarem les dates assenyalades per al col·lectiu LGTBI+: el 28 
de juny –dia mundial de l‘Alliberament Gai i Lesbià–, el 17 de maig –
dia mundial contra l‘homofòbia–, i l‘1 de desembre –dia mundial de 
lluita contra la SIDA.  
 

14. Farem visible a l‘Ajuntament, de forma simbòlica, la bandera de l’arc 
de Sant Martí el dia 28 de juny.  
 

15. Vetllarem per tal que tant l‘Ajuntament com els mitjans de 
comunicació de Sant Cugat ofereixin uns continguts i materials no 
homòfobs, trànsfobics o bifòbics, i garanteixin una visibilitat 
normalitzada de totes les persones amb identitats sexuals LGTBI+ en 
l‘esfera pública. 
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AMB TU DECIDIM UN SANT CUGAT  

PRÒSPER I SOSTENIBLE 

  



 

30 
 

8. PROMOCIÓ ECONÒMICA, OCUPACIÓ I 
EMPRENEDORIA 
 

Sant Cugat és una ciutat empresarial, però no n‘hi ha prou en fer aquesta 
declaració, l‘hem d‘acompanyar de mesures que impulsin aquest sector creador 
d‘ocupació. Per això, volem potenciar la responsabilitat social corporativa de les 
empreses i impulsar un clúster d‘empreses del tercer sector. Sant Cugat ha de 
ser reconeguda pel seu compromís social.  
 
Avançar en la garantia del dret a l‘ocupació ha de ser un dels objectiu de 
l‘Administració municipal. Això vol dir implementar polítiques d‘inversions en 
serveis públics, però també polítiques transversals de millora de l‘ocupabilitat 
de les persones i de promoció d‘iniciatives generadores d‘ocupació. Al segle 
XXI, els esforços de les administracions s‘han de centrar a facilitar la 
transformació de l‘economia tradicional en una economia del coneixement i 
sostenible, entenent que la sostenibilitat és una gran oportunitat de 
transformació i d‘innovació per a la majoria d‘empreses. És en aquest sentit, 
que promourem polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del 
municipi.  
 
D‘altra banda, l‘actual situació del mercat laboral situa l‘emprenedoria com una 
opció cada vegada més atractiva per als professionals que busquen, però que 
no troben, feina assalariada. Sant Cugat està perdent molts emprenedors que 
veuen com les poblacions properes els ofereixen alternatives millors. Per això, 
cal que les polítiques municipals creïn l‘entorn i les condicions propícies per a 
l‘activitat emprenedora, tant afavorint la creació d‘espais físics on els 
emprenedors puguin compartir els seus projectes, com facilitant-los l‘activitat 
diària o afavorint-ne el prestigi social. Sant Cugat és una smart city i com a tal 
ha de facilitar i promoure la innovació i el coneixement com a font de noves 
activitats econòmiques.  
 
 
PROPOSTES: 
 

1. Proposem una finestra única d’atenció empresarial que ha d‘oferir un 
servei integral de totes les gestions i necessitats que l‘empresa 
necessita. Establirem mecanismes de simplificació administrativa 
  

2. Promourem convenis entre l‘Ajuntament i les entitats financeres per tal 
de facilitar microcrèdits a l’emprenedoria. 

 
3. Dotarem el Servei d’Ocupació Municipal de les eines i recursos 

necessaris per realitzar formació ocupacional, servei d‘atenció directa als 
emprenedors, plans d‘empresa, borsa de treball efectiva i  intermediació 
laboral. 
 

4. Impulsarem novament el Servei d’Ocupació Municipal (SOM)  dotant-
lo d‘eines i recursos per convertir-lo en un centre de referència pel que fa 
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al món laboral a la nostra ciutat.: 
- Potenciarem la formació ocupacional i el servei d‘atenció directa 

a l‘emprenedoria 
- Reforçarem el suport directe a la realització de plans d’empresa. 
- Impulsarem un servei efectiu d‘Intermediació laboral. 
- Reinstaurarem el “Som Joves” com a programa específic 

destinat al jovent. 
- Realitzarem un pla de xoc contra l‘atur juvenil. 
- Crearem un portal d‘ofertes i demandes de feina que centralitzi la 

informació sobre possibles ocupacions de forma coordinada amb 
els SOM d‘altres municipis propers de la comarca. 

- Relacionarem i connectarem les ofertes del SOM amb l‘alumnat 
que estigui cursant o hagi finalitzat recentment els seus estudis de 
cicles formatius i estudis universitaris. 

- El dotarem d‘instal·lacions d‘adequades i pròximes a la ciutadania 
per desenvolupar-ne les diferents tasques. 
 

5. Destinarem un percentatge de l‘IBI industrial  a una iniciativa que 
assessori i  impulsi propostes  que vetllin pels col·lectius més 
desafavorits i en risc d’exclusió social, amb les següents funcions: 

- Analitzar les experiències locals o nacionals en l‘àmbit 
empresarial, esportiu i cultural  que han tingut èxit.  

- Oferir un assessorament integral (legal, econòmic i fiscal) a les 
associacions, fundacions i cooperatives d‘aquest sector.  

- Atraure iniciatives relacionades en aquest àmbit com ara subseus 
de fires que tinguin lloc a Barcelona, seus de les federacions 
esportives per a persones amb discapacitat física, seus de les 
fundacions i associacions d‘aquest sector. 
 

6. Ampliarem els serveis d’atenció a les persones emprenedores amb 
suport d‘acompanyament una vegada hagin constituït l‘activitat 
empresarial. Aquests acompanyament o mentoring es realitzarà durant 
els dos anys següents a l‘inici de l‘activitat. 

 
7. Crearem incentius fiscals per tal d‘animar el jovent emprenedor a tirar 

endavant els seus projectes.  
 

8. Crearem un certamen dedicat a l‘empresa i al jove emprenedor.  
 

9. Promourem el voluntariat entre sèniors prejubilats i jubilats amb 
bagatge professional, per fer tutories per a persones emprenedores i 
recercadores de feina. 
 

10. Promourem l‘esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars 
com a hàbits i competències clau per a la formació de futurs components 
de la societat del coneixement, amb la col·laboració de persones 
emprenedores locals.  
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11. Oferirem programes de formació, reciclatge i nous mecanismes 
empresarials a l‘emprenedoria per adaptar-la als canvis, mecanismes i 
nous avanços tecnològics de caire empresarial.  

 
12. Realitzarem un pla director de parcs empresarials per tal de que es 

posi al dia la seva dotació de serveis tecnològics, logístics, aparcament, 
manteniment i mobilitat. 
 

13. Vetllarem pel manteniment dels parcs empresarials i en garantirem la 
seguretat, l‘enllumenat i la mobilitat amb millors accessos per les 
persones treballadores (vials i voreres). 
 

14. Establirem i mantindrem una comunicació directa amb les empreses i 
indústries ubicades a Sant Cugat, a fi de detectar aquelles que tenen 
problemes de viabilitat i  plantejar-los la via del cooperativisme com a 
solució de continuïtat. 

 
15. Impulsarem un viver industrial públic que doni suport a aquells 

projectes d‘emprenedoria que necessitin un espai de fabricació i 
emmagatzematge en petites naus industrials. 
 

16. Farem un mapa d’empreses de Km 0 per tal de promoure la 
contractació de productes i serveis de proximitat oferts per empreses 
santcugatenques. 

 
17. Apostem per la masoveria industrial, comercial i cívica, com un 

mecanisme, entre d‘altres, de promoció econòmica i suport a 
l‘emprenedoria. 
 

18. Crearem sinèrgies amb els parcs científics, tecnològics i empresarials de 
les ciutats veïnes de Cerdanyola i Rubí per impulsar l‘arriba de noves 
empreses al nostre municipi.  

 
19. Crearem un espai de noves experiències empresarials en què les 

empreses que s‘implanten  a Sant Cugat es puguin donar a conèixer a la 
resta d‘empreses ja existents i a la ciutadania en general. 
 

20. Impulsarem canals de comunicació entre els centres educatius, les 
empreses i les administracions per ajustar la formació professional a 
les necessitats locals del mercat de treball. 

 
21. Fomentarem la contractació directa per part de l‘ajuntament de 

treballadors i treballadores per a la realització de les competències 
municipals i vetllarem per les condicions laborals dels treballadors i les 
treballadores de les empreses subcontractades, en els casos de serveis 
externalitats. 
 

22. Vetllarem per la formació i inserció laboral de les persones 
desocupades, mitjançant ajudes a la contractació privada, especialment 
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d‘aquells col·lectius amb risc d‘exclusió social i aquells amb una difícil 
integració al mercat laboral (joves, dones i majors de 45 anys). 
 

23. Establirem una borsa de treball municipal digital i garantirem que hi 
puguin accedir persones ocupadores i demandants d‘ocupació d‘àmbit 
local i comarcal. 
 

24. Treballarem per la recol·locació de persones que perdin la feina per 
processos de tancament o deslocalització d’empreses.  
 

25. Potenciarem des de l‘Ajuntament que Sant Cugat sigui seu de fires amb 
reclam internacional. 
 

26. Establirem negociacions amb les patronals empresarials i els sindicats 
de treballadors i treballadores per oferir meses de diàleg per implantar 
noves empreses amb ofertes de sòl empresarial amb incentius per a la 
industrialització. 

 
27. Vetllarem perquè en les implantacions o trasllats d‘empreses, les 

plusvàlues derivades de la possible requalificació de terrenys 
industrials no siguin mai un incentiu al tancament o la deslocalització de 
la mateixa empresa. 
 

28. Potenciarem les entitats de l‘Economia Social i  les cooperatives.  
   

29. Potenciarem les empreses que adoptin polítiques igualitàries i ofereixin 
més protecció als treballadors i les treballadores.  

 
30. Implementarem el Programa Duo, mitjançant el qual el jovent finalitza 

els cicles formatius a les empreses amb l‘obtenció dels crèdits suficients 
acadèmics i amb una percepció econòmica. 
 

31. Atorgarem ajuts econòmics i incentius fiscals a aquelles persones 
que contractin al jovent i provinguin cursos de formació oferts per 
l‘Ajuntament. 
 

32. Inclourem un criteri de plecs de clàusules que afavoreixi la contractació 
del jovent. 
 

33. Crearem una Taula d‘avaluació i seguiment de les polítiques 
d’ocupació juvenil. 
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9. COMERÇ 
 

El comerç és una eina de cohesió social, d‘humanització dels municipis i de 
creació d‘ocupació de qualitat. Cal vetllar pel manteniment d‘aquest model 
comercial que tants beneficis ha aportat a la nostra ciutat. La desaparició dels 
comerços als barris i districtes i la manca d‘un eix comercial que respongui a la 
demanda d‘una ciutat com Sant Cugat té unes implicacions que van més enllà 
de la qüestió estrictament econòmica. És per això, que cal mantenir i impulsar 
aquest model comercial, arrelat a la trama urbana, modern, dinàmic i amb una 
pluralitat d‘oferta competitiva i equilibri entre formats, respectant la coherència 
urbanística, la identitat i l‘atractiu de Sant Cugat. 
 
El comerç de proximitat, arrelat a Sant Cugat i als seus barris, és un comerç 
que cohesiona i que genera un nucli urbà complex i compacte que actua com a 
motor de transformació social. Entenem que a traves de les trames urbanes 
consolidades, la ciutadania ha de poder comprar allà on viu. Cal garantir la 
pervivència d‘un model econòmic basat en l‘equilibri de formats, plenament 
identificat amb les característiques socials, territorials i culturals pròpies de la 
nostra ciutat i el nostre país. 
 
En els darrers anys, el model de comerç català ha hagut de fer front a les 
ingerències del govern espanyol i a la deixadesa de la Generalitat. Aquesta 
situació, és especialment greu a la nostra ciutat, on el comerç de proximitat es 
troba amenaçat pel projecte de construcció d‘un macrocentre comercial al 
centre direccional de Cerdanyola, a tocar de la nostra ciutat, projecte que posa 
en greu perill el comerç local de proximitat. 
 
 
PROPOSTES: 
 

 
1. Per tal d‘incentivar la dinàmica comercial impulsarem una reducció de 

la taxa d’escombraries del 90% el primer any d‘obertura del comerç. 
 

2. Reduirem un 30% la taxa d’escombraries a aquells comerços amb 
Responsabilitat Social. 
 

3. Aplicarem un augment del pressupost de suport al comerç local de 
proximitat destinant el 15% de la recaptació de l‗IBI comercial a 
campanyes de foment del comerç de proximitat. 

 
4. Implantarem una subvenció per a la modernització dels comerços. La 

subvenció serà de fins a un 50% del pressupost de la despesa, amb un 
màxim de 2.000 euros per comerç. 
 

5. Impulsarem dos premis bianuals de 5.000 euros a les millors 
iniciatives comercials. 
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6. Continuarem mostrant la nostra oposició al projecte de macrocentre 
comercial previst en el Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès 
impulsat per l‘INCASOL.  

 
7. Assessorament exprés. Implantarem un assessorament personalitzat 

durant un mes que formularà una diagnosi de l‘establiment comercial i 
proposarà millores concretes. 

 
8. Agilitzarem i facilitarem l‘atorgament de llicències mitjançant la creació 

d‘una oficina única d‘atenció a l‘empresa. 
 

9. Donarem suport a aquelles accions de dinamització comercial que el 
comerç local impulsi. 

 
10. Impulsarem una programació quinzenal de fires i mercats al carrer. 

Des de l‘Ajuntament potenciarem que aquestes fires i mercats estiguin 
ubicats en diferents carrers i places, per tal de dinamitzar el màxim de 
zones de la ciutat. 
 

11. Coordinarem les àrees de planificació urbanística i l‘àrea de comerç per 
tal de crear entorns urbanístics amables. 
 

12. Ampliarem l'eix comercial del centre de la ciutat per convertir Sant 
Cugat en un referent comercial de la comarca. 

 
13. Afavorirem les sinèrgies i complementarietats entre el teixit econòmic 

local, a través d‘un renovat directori d’empreses i comerços, més 
dinàmic i amb més informació sobre les activitats de cada empresa o 
comerç, estimulant el comerç mutu entre botiguers i botigueres. 
 

14. Impulsarem un pla de formació contínua i especialitzada de 
treballadors i treballadores que respongui a les necessitats dels 
diferents sectors econòmics de la ciutat. 
 

15. Buscarem espais de diàlegs i col·laboració amb l‘associacionisme 
comercial per generar accions d‘actuació conjunta. 

 
16. Promourem activament l‘ús de la llengua catalana en el comerç local. 

 
17. Impulsarem la dinamització, la modernització i la viabilitat 

econòmica dels mercats municipals, ja que són agents comercials de 
primer ordre i per tant necessiten la nostra col·laboració exactament 
igual que la resta de comerços. Vincularem la seva promoció i 
dinamització, així com la integració en la dinàmica del seu eix 
comercial. 
 

18. Vetllarem per a que finalitzin les obres de rehabilitació del Mercat de 
Pere San. 
 

19. Promourem tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor 
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l‘alimentació segura i saludable, així com també establirem un programa 
de xerrades a les escoles per educar al nostre jovent a seguir una 
alimentació saludable. 
 

20. Donarem a conèixer les iniciatives de desenvolupament dels productes 
de proximitat i de temporada. Slow food i Km 0. 
 

21. Promourem el consum de productes de la terra autòctons, de 
proximitat i de temporada, de manera que la persona consumidora 
relacioni l‘origen del productes com a santcugatenc. En aquest sentit, 
promourem les cooperatives de consum i de producció locals. 
 

22. Crearem, on sigui possible, parcs agraris que permetin donar valor a 
l‘espai agrari i al sector primari, que són la base del desenvolupament 
de conceptes com són els productes de proximitat i de temporada. 
 

23. Per tal de difondre l‘agricultura entre els més petits i joves, s‘organitzarà i 
coordinarà mitjançant el Consell Escolar Municipal actuacions conjuntes 
entre centres escolars per donar a conèixer el sector agrícola local. 
 

24. Donat que el govern de CIU ha deixar sense efecte els acords presos en 
el marc del Pacte de Nit, ens comprometem a reformular-lo i garantirem 
l‘aplicació dels acords que se‘n derivin. 
 

25. Elaborarem una normativa d’ús de l’espai públic tenint en compte tots 
els actors implicats, que garanteixi el just equilibri entre l‘ús cívic i de 
convivència i els interessos comercials. 
 

26. Donarem a conèixer la normativa d‘ús de l‘espai públic i els horaris 
acordats en el Pacte de Nit, per tal d‘aconseguir fer de Sant Cugat la 
ciutat de tothom on l‘oci i el descans hi puguin conviure. 
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10. HABITATGE 
 
 
Sant Cugat ha viscut els últims anys un gran canvi, fruit de la bombolla 
immobiliària seguida de la crisi econòmica. Ara sembla que ens comencem a 
recuperar i tenim la distància suficient per valorar tot el què ha passat i veure 
en quin punt ens trobem. Temps de calma, temps per reflexionar, planificar i 
començar a fer la ciutat que volem pels propers anys. 
 
La ciutat d‘avui, formada pel centre històric, amb els seus eixamples de 
diferents èpoques, i també els districtes, creats bàsicament pels habitatges 
unifamiliars. Encara hi ha molta feina a fer i coses a millorar. Sant Cugat és una 
de les ciutats més cares de Catalunya, sense cap mena de dubte, un handicap 
per a moltes famílies i sobretot per al jovent santcugatenc, que es veu forçat a 
abandonar la ciutat. En l‘actual context socioeconòmic, l‘habitatge s‘ha convertit 
més en un bé que en un dret, i són moltes, les famílies que ha estat o poden 
ser desnonades en els propers anys; per això l‘acció principal de l‘Ajuntament 
no pot ser una altra que vetllar per l‘habitatge de les famílies que poden 
perdre‘l. 
 
 
PROPOSTES: 
 

1. Destinarem el 100% dels habitatges públics al lloguer.  
 

2. Elaborarem un nou pla d’habitatge que faci possible assolir l‘objectiu de 
destinar un 15% de l‘habitatge futur a habitatge social. 
 
 

3. Potenciarem l‘oficina local d’habitatge dotant-la de funcions de gestor 
social i mediador i impulsarem i reforçarem el servei de mediació de 
l’habitatge per atendre casos de desnonaments i/o problemes de 
pagaments.  
 

4. Establirem la història social compartida. Una base de dades 
compartida entre totes les àrees de l‘Ajuntament, especialment serveis 
socials-habitatge-educació-salut. 
 

5. Crearem habitatges de lloguer social per als casos d‘emergència i 
d‘exclusió social. 
 

6. En aquells casos límits i urgents, que serveis socials i el servei de 
mediació determinin, crearem un programa d’ajudes econòmiques 
directes i temporals per fer front a les despeses d’habitatges 
(pagaments del lloguer, hipoteques, rehabilitacions, entre d‘altres). 
 

7. Considerem que cal repensar PROMUSA en aquests mandat i reduir el 
seu paper redistruibuidor de deute municipal. 
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8. Farem un pla específic d’habitatge per a joves per tal de facilitar la 
seva emancipació i la construcció del seu projecte de vida. Seguirem 
desplegant una xarxa d’habitatge protegit de lloguer per al jovent:  

 
- Fomentarem l‘adquisició o construcció d‘habitatge protegit en 

espais urbans. En aquest sentit, prioritzarem l‘actuació conjunta 

del sector públic, les cooperatives d‘habitatge i les fundacions. 

- Equipararem el nombre d‘habitatges de lloguer destinat a joves 

amb el d‘habitatges enfocats a altres segments de població. 

- Establirem mecanismes de control per tal de garantir una correcta 

rotació de manera que el màxim de joves pugui beneficiar-se‘n. 

- Garantirem que tots els habitatges protegits gaudeixin d‘un espai 

de serveis comuns: pàrquing de bicicletes, bugaderia i zona wifi, 

entre d‘altres. 

 

9. Farem un pla específic d‘habitatge per a gent gran i crearem un parc 
d‘habitatges tutelats per a persones discapacitades. 
 

10. Fomentarem l‘ús del mètode de l’aval-lloguer a càrrec de 

l'administració local en cas d‘incompliment d'altres administracions 

superiors, per tal de minimitzar la necessitat d‘avals bancaris pel que fa 

al lloguer d‘un habitatge. 

 

11. Desenvoluparem mesures per recuperar habitatge buits i posar-los al 

servei de la ciutadania, en especial als segments de població amb 

dificultats, a través de la rehabilitació i de procurar que promocions 

privades sense vendre passin a règim de lloguer —amb o sense opció 

de compra— i, preferentment, a lloguer protegit, i amb tasques de 

mediació amb els propietaris, entre d‘altres. 

 

12. Penalitzarem els habitatges buits en mans d‘institucions bancàries. 
Aplicarem un recàrrec de l‘IBI als habitatges desocupats després d‘una 
execució hipotecària.  
 

13. Prioritzarem, mitjançant campanyes, suport administratiu i subvencions 
concretes la rehabilitació d’habitatges.  
 

14. No cobrarem plusvàlues municipals a les vendes generades per dació 
en pagament. 

 

15. Donarem suport a accions de masoveria urbana i impulsarem 
contractes de masoveria urbana que permetin assolir acords entre 
propietaris d‘habitatges que no estan en condicions òptimes i persones 
que durien a terme tasques de rehabilitació del mateix a canvi de viure-
hi. 
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16. Establirem convenis amb cooperatives per promoure la creació 
d‘habitatges en règim de cessió d’ús. 
 

17. Incentivarem les polítiques d‘innovació en la rehabilitació i construcció 

d‘habitatge, especialment en els sistemes d‘eficiència i estalvi energètic. 

Els habitatges construïts i rehabilitats han d‘avançar en l‘objectiu del 

consum energètic zero (plaques solars, recollida d‘aigües pluvials i 

grises…). 
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11. SOSTENIBILITAT  

 

Vivim en un entorn privilegiat que cal conservar i preservar. Tanmateix, encara 

tenim serioses amenaces com la judicialització de Torre Negra o els possibles 

abocadors a la Pedrera Berta i a Can Fatjó. Sant Cugat és una de les ciutats de 

Països Catalans on el consum d‘aigua és més gran i de les que menys recicla, 

entenem que cal continuar amb la millora iniciada els darrers anys. Considerem 

que l‘administració pública ha de tenir un paper dinamitzador en la lluita contra 

el canvi climàtic. Per aconseguir-ho, impulsarem accions d‘estalvi energètic en 

equipaments públics, plans consensuats d‘estalvi, foment cap a una 

sostenibilitat ―real‖ i planificació d‘incentius, així com una nova fiscalitat verda. 

Disminuirem la petjada de carboni dels nostres municipis, contribuint a la 

disminució d‘emissions de gasos d‘efecte hivernacle i de la contribució a 

l‘escalfament global.  

 
PROPOSTES: 

 

1. Assumim integrament el programa ambiental proposat per l‘associació El 
Mussol per a la protecció del paisatge. 
 

2. Substituirem, sempre que sigui possible, les energies fòssils per 
renovables en tots els espais i equipaments municipals. 
 

3. Impulsarem la reconversió dels barris i districtes existents per ser més 
sostenibles i autosuficients energèticament (ecobarris). 
Incentivarem la barreja d‘usos i el canvi d‘usos en el sector privat. 
 

4. Establirem sistemes d‘indicadors mediambientals i de qualitat de vida. 
Fixarem objectius institucionals i de ciutadania, farem un seguiment i 
actualització de l‘Agenda 21 i n‘avaluarem els resultats. 
 

5. Posarem en marxa un pla de reducció i minimització de residus 
domèstics i comercials i contra el malbaratament alimentari. Establirem 
mesures i normatives que facilitin la disminució del consum d‘aigua, així 
com el seu aprofitament i reaprofitament. 
 

6. Ampliarem en nombre de punts de recollida d’oli usat domèstic.  
 

7. Fomentarem l‘educació mediambiental, el valor i el respecte a la 
biodiversitat, la producció i consum de Km 0, així com la creació de llocs 
de treball verds. 
 

8. Apostem per la municipalització dels serveis d’energia i aigua.  
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9. Som contraris a la instal·lació d‘un abocador de bales d’ecoparc a la 
Pedrera Berta i a Can Fatjó.  

 
10. No permetrem cap nova construcció a Torre Negra. Estem 

convençuts que es guanyarà la batalla judicial i que la ciutat podrà 
gaudir del pulmó verd que suposa Torre Negra. 
 

11. Revisarem les actuacions urbanístiques al voltant de Can Monmany, 
Can Busquets, la gestió de zones verdes, i les reformes del PGM  a la 
Floresta i Valldoreix, i a Can Barata. 
 

12. Replantejarem el PMU de Can Cabassa, cercant el consens amb el 
veïnat i realitzant un procés participatiu al seu voltant. 
 

13. Donem suport a la creació d‘un pla integral del barri del Monestir, on 
es posi sobre la taula les demandes veïnals d‘instal·lació de 
clavegueram efectiu, aigües pluvials, cablejat aeri i necessitat 
d‘aparcament. 
 

14. Vetllarem pel manteniment de l‘espai verd urbà.  
 

15. Donarem suport al pacte d‘alcaldes i  alcaldesses contra el canvi 
climàtic amb accions concretes i definides en un pla estratègic 
ambiental.  
 

16. Realitzarem un programa pilot d‘auditoria energètica d‘estalvi en 100 
habitatges de la nostra ciutat. En una segona fase, aquesta actuació 
s‘estendrà a totes les llars que sigui possible. 
 

17. Millorarem la recollida de residus, analitzant els sistemes de recollida, 
horaris, neteja de contenidors i  recollida de residus comercials. 
 

18. Finalitzarem la xarxa de clavegueram. Estudiarem la necessitat de 
mantenir la taxa de clavegueram i el seu retorn a la ciutadania 

 
19. Promourem la generació de projectes de valorització energètica, 

especialment la Biomassa. 
 

20. Realitzarem un nou mapa de contaminació acústica i ambiental. 
 

21. Fomentarem la millora energètica amb plans municipals de rehabilitació 
d’edificis. 
 

22. Incentivarem les polítiques d‘innovació en la rehabilitació i construcció 
d‘habitatge, especialment en els sistemes d‘eficiència i estalvi energètic. 
Els habitatges construïts i rehabilitats han d‘avançar en l‘objectiu del 
consum energètic zero (plaques solars, cobertes verdes, recollida 
d‘aigües pluvials i grises…). 
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23. Realitzarem accions de col·laboració amb el sector industrial per 
cercar l‘eficiència energètica amb plans de col·laboració, subvencions i 
avantatges fiscals.  
 

24. Apostarem per la potenciació de la biomassa i l’energia solar i 
geotèrmica en equipaments públics. 
 

25. Potenciarem la recollida d’aigües pluvials per al reaprofitament en 
equipaments municipals i espais verds.  

 
26. Finalitzarem les accions previstes en la  protecció de l’estany dels 

Alous, donant suport al seu manteniment continuat. 
 

27. Millorarem la gestió dels usos i la informació del Parc de Collserola. 
Afavorirem el voluntariat actiu,  adequarem els espais lliures que hi 
limiten i en definirem els accessos com a portes de la ciutat, amb 
coordinació permanent amb l‘ens gestor. 

 
28. Impulsarem la protecció de la xarxa d’espais d’interès natural (XEIN) i 

els connectarem per convertir-los en l‘anella verda de Sant Cugat. 
 

29. Paisatge dels límits: realitzarem un estudi detallat de les zones més 
degradades i els elements negatius entre la ciutat existent i els espais 
naturals, per desenvolupar un pla de millora d‘aquests espais. 
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12. QUALITAT URBANA, ESPAI PÚBLIC I 
CONVIVÈNCIA  
 
 

Considerem que les actuacions urbanístiques són decisives per conciliar usos 
residencials, protecció ambiental i promoció de sòl destinat a la generació 
d‘ocupació i activitat empresarial. Necessitem que l‘ordenament urbanístic no 
sigui solament una eina de gestió del govern i sí una eina de planificació de la 
ciutat. Per nosaltres, el mapa de la ciutat, i les seves previsions d‘actuació i 
canvi, no han d‘estar guardades al calaix del govern i han d‘esdevenir una 
veritable prova de transparència.  
 
Cal lluitar contra la ciutat dormitori, mitjançant eines de gestió que permetin que 
els nous barris no esdevinguin simples centres residencials. Calen 
equipaments de proximitat a tots els barris i districtes, espais públics amables i 
que l‘ocupació es faci de forma natural i generi llaços amb el territori. 
 
Apostem per una gestió urbanística feta a escala humana, de proximitat i sobre 
el terreny, i allunyada de les decisions estratègiques decidides sobre plànols i 
sense consultar i consensuar amb el veïnat. La gestió urbanística ha de ser 
liderada per un enfocament en les persones, la planificació, els equipaments 
globals, la generació d‘ocupació i l‘enfortiment del teixit empresarial i comercial, 
la pertinença socials,  la governança participativa i la recerca de noves 
relacions de convivència on la sostenibilitat sigui el referent constant.   
 

PROPOSTES: 
 

1. Millorarem la qualitat de l’espai públic limitant la publicitat, endreçant 
les xarxes de serveis aeris, reurbanitzant carrers i places allà on calgui i 
vetllant per una arquitectura de qualitat. 
 

2. Promourem, mitjançant plans d‘ocupació, campanyes informatives 
sobre el terreny pel bon ús de l‘espai urbà, la recollida selectiva 
d‘escombraries i l‘ocupació de via pública. 
 

3. Apostarem per un model de ciutat policèntrica (slow city). 
 

4. Cuidarem de l‘espai periurbà, com a àrea per a activitats econòmiques i 
de lleure. Apostem per espais verds socialitzadors en la trama urbana 
i el seu perímetre. Protegirem el sòl no programat i no urbanitzable com 
a espai estratègic de la ciutat. 
 

5. Facilitarem la recuperació agrícola allà on encara és possible, pel seu 
interès natural i amb els valors afegits de producció ecològica i de 
proximitat. 

 
6. Farem nostres totes les possibilitats conceptuals i tecnològiques que 

ofereix el model d'smart cities. Considerem que lluny de les polítiques 
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d‘aparadors, cal potenciar aquest concepte com a mecanisme 
d‘eficiència i participació ciutadana.  
 

7. Vetllarem per tal que l‘actual carretera de Rubí esdevingui una veritable 
rambla urbana amb voreres, passos de vianants i carril segregat per a 
les bicicletes. 
 

8. Realitzarem un nou pla d’equipaments que no esdevingui solament una 
reserva de sòl. Cal planificar la ciutat, amb una programació temporal i 
una memòria econòmica sòlida. 
 

9. Ampliarem l‘espectre de cobertura gratuïta de connexió WIFI, tant en 
qualitat com en extensió territorial. 
 

10. Potenciarem el manteniment integral de l'espai públic a tots els barris 
i districtes, i ens centrarem en les actuacions de millora de la vialitat 
(pavimentació sonoreductora i reparació de voreres) i de l'enllumenat i 
de les xarxes aèries de les companyies (reducció de la contaminació 
lumínica i soterrament de xarxes).  
 

11. Crearem d‘un pla integral, on es posi sobre la taula les demandes 
veïnals d‘instal·lació de clavegueram efectiu, aigües pluvials, cablejat 
aeri i necessitat d‘aparcament. 
 

12. Ens comprometem, amb la col·laboració de les entitats veïnals, a 
finalitzar les dues fases del pla de millora de la Floresta: 

- Realitzarem la segona part del pla de pavimentació 
- Seguirem els criteris de l‘AMB en urbanitzacions. 
- Establirem una oficina permanent durant tot el període del pla de 

millora, mantindrem una comunicació directa a través de 
plataformes digitals i farem un butlletí informatiu periòdic. 

- Revisarem i actualitzarem el pla director de la Floresta 2002. 
 

13. Potenciarem la inspecció i el seguiment tècnic de l‘estat de l'espai 
públic. 

 
14. Planificarem un pla de millora de les rieres de la ciutat que permeti la 

neteja de les lleres, l‘actuació sanitària i  la creació de d‘itineraris de 
natura. 
 

15. Realitzarem una auditoria urbanística transparent de totes les 
operacions urbanístiques que en aquests moments estan en tramitació. 
 

16. Finalitzarem els compromisos d‘accessibilitat a Can Barata i revisarem 
les accions de planejament realitzades. 
 

17. Arreglarem i ampliarem l‘skatepark situat al parc de la Pollancreda.  
 

18. Augmentarem la ràtio de policia local, ja que està per sota de la ràtio 
per habitant recomanada.  
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19. Apostem per una policia de barri integrada en el dia a dia del territori, 

implicada amb els agents ciutadans, socials i educatius, amb una major 
presència en l‘espai públic. 
 

20. Dotarem a la policia local de les eines de mobilitat que permetin la 
realització de la seva tasca d‘una forma adequada.  
 

21. Potenciarem la carrera professional, plans de carrers dins del cos de la 
policia local. 
 

22. Revisarem l‘actual mapa de càmeres de vigilància ciutadana al centre 
històric. 
 

23. Reforçarem la vigilància contra el mal ús de l’espai urbà, el tractament 
de residus i la mobilitat tot apostant per la tasca informativa com a 
primera actuació 

 
24. Prioritzarem uns  serveis de mediació en els conflictes de ràpida 

intervenció, publicitats i amb carta de serveis clara. 
 

25. Estudiarem projectes de semiprofessionalització de l‘ADF i Protecció 
Civil, tot ampliant els seus recursos i eines de treball. 
 

26. Vetllarem, essent competència de la Generalitat de Catalunya,  per tal 
que el parc de bombers Sant Cugat- Rubí- Castellbisbal tingui eines 
materials adequades i els professionals necessaris per atendre les 
emergències al territori. 
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13. MOBILITAT 
 
 
Volem una ciutat que aposti clarament pels vianants i la bicicleta com a mitjà de 
transport més sostenible dins el municipi, entre els diferents barris i districtes i 
fins a les ciutats veïnes (Rubí, Bellaterra, etc). Cal una autèntica xarxa de 
transport alternatiu que connecti el nucli urbà amb els barris i districtes, els 
equipaments, el teixit productiu i de serveis, els espais naturals i el transport 
públic. 
 
La ciutadania de Sant Cugat ha valorat com un dels aspectes més negatius de 
la nostra ciutat la congestió del trànsit rodat i la manca d‘aparcament. 
Considerem que hem d‘abordar aquesta situació activament, millorant les 
possibilitats d‘aparcament, l‘aposta pel transport públic efectiu i la priorització 
dels vianants i les bicicletes. D‘altra banda, la utilització de les TIC ha de servir 
també per planificar el flux de transport públic, facilitar l‘estacionament de 
temporal gratuït i de pagament i el temps per trobar aparcament. 
 

 

PROPOSTES: 
 

1. Impulsarem zones de vianants, àrees de prioritat invertida i la 
pacificació de la circulació. Cal prioritzar la circulació a peu o en bicicleta 
pel centre de la ciutat. 

 
2. Assegurarem la preeminència de transport públic eficient. Realitzarem 

una revisió de les línies de transport urbà municipal. 
 

3. Posarem fi al greuge històric que suposa que Sant Cugat pertanyi a la 
zona 2 del Sistema Tarifari Integrat. L‘eina T-Mobilitat solament serà 
efectiva si es personalitza cada trajecte segons la distància i la despesa 
econòmica, per exemple la distància per anar a Barcelona, és similar al 
que ara és una Zona 1. Calen preus accessibles i justos en el transport 
públic. 
 

4. Instarem a l‘Autoritat del Transport i la Generalitat de Catalunya per tal 
que modifiquin l‘actual títol de transport de què disposa l‘alumnat de la 
UAB per permetre la combinació de diferents mitjans de transport públic 
i vetllarem per tal que s‘estableixi un títol de transport similar per a 
l‘alumnat d‘altres universitats. 
 

5. Promourem l‘ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments 
interurbans curts i planers: 

- Apostarem per la crear, consolidació o extensió d‘una xarxa 
de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la 
suficiència i la continuïtat dels itineraris. Completarem la xarxa 
actual per tal que permeti la connectivitat entre el centre i els 
diferents barris i districtes i alhora connecti amb les diferents 
zones industrials del municipi. 
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- Millorarem el sistema BICIBOX, per tal que sigui mes utilitzat i 
admeti més tipologies de bicicleta. Dotarem els aparcaments 
municipals de punts de càrrega per a bicicletes elèctriques així 
com de places gratuïtes d‘aparcament de bicicletes en 
rotació diària. 

- Instal·larem més aparcaments per a bicicletes i en millorarem 
la senyalització. 

 
6. Fomentarem una mobilitat baixa en emissions de carboni en el 

transport públic i incentivarem l‘ús de vehicles híbrids i elèctrics 
 

7. Millorarem el manteniment de marquesines i ampliarem, tot vetllant pel 
seu funcionament, la connexió digital de tota la xarxa de marquesines 
per tal que es pugin rebre les dades reals de freqüència del bus urbà.  
 

8. Instarem la Generalitat a realitzar accions d‘apantallament acústic, 
permeabilitat en la mobilitat i cobertura de les vies d‘FGC al seu pas per 
la zona urbana. 

 
9. Realitzarem una experiència pilot de taxi compartit, complementària al 

bus urbà, a les Planes i la Floresta. 
 

10. Repensarem el dibuix de les línies d‘autobús urbà, tot prioritzant les 
connexions entre els diferents barris i districtes i l‘accés a les estacions 
d‘FGC i equipaments. Planificarem un sistema de bus llançadora que 
connecti els barris i districtes amb les estacions d’FGC 
 

11. Estudiarem la implementació d‘un bus nocturn municipal, o alguna 
altra alternativa de transport públic (com per exemple taxis compartits o 
altres solucions de mobilitat) que connecti els principals centres d‘oci de 
la ciutat amb el centre urbà i els barris i  districtes. 
 

12. Revisarem el trajecte de les línies d’autobús de la Floresta per tal que 
es pugui arribar amb transport públic a tots els equipaments del districte i 
especialment al centre sociosanitari.  
 

13. Garantirem l‘existència i gratuïtat del transport públic escolar per a tots 
aquells centres escolars distants dels llocs de residència de l‘alumnat.  
 

14. Ampliarem la xarxa de punts de càrrega de cotxes elèctrics. 
Establirem convenis amb operadors privats (centres comercials, 
benzineres…) per tal de conciliar temps d‘espera comercial i càrrega de 
bateries, mitjançant la creació de nous punts energètics. 
 

15. Proposarem cercar eficiència en el bus urbà en els trajectes entre Sant 
Cugat i Valldoreix. Considerem necessària una llançadora directa que 
connecti Valldoreix i Sant Cugat. 
 

16. Vetllarem per tal que FGC adapti els horaris de les línies del Vallès 
coincidint amb les festes majors de la comarca, tal i com ja es fa amb 
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motiu d‘altres celebracions com les festes de la Mercè, per tal de 
minimitzar l‘ús del vehicle privat. 
 

17. Cal solucionar els problemes d‘aparcament. Implementarem una zona 
gratuïta d’aparcament limitat (zona vermella) que permeti la realització 
d‘estades curtes de forma gratuïta. 
 

18. Explorarem, amb consens ciutadà, la implantació en determinades 
zones de la zona verda o de prioritat pel veïnat resident, especialment 
als barris que pateixen més problemes d‘aparcament com Torre Blanca, 
Eixample Sud, Centre-Estació i Can Cabassa.  

 
19. El concepte ciutat intel·ligent ha de tenir aplicacions concretes. 

Facilitarem el pagament efectiu de la zona blava, vermella o verda 
mitjançant telèfons intel·ligents. 
 

20. La mobilitat dels barris de Sant Cugat no forma part del pla de 
mobilitat vigent, considerem que cal ampliar aquesta anàlisi també als 
territoris externs al centre històric. 
 

21. Realitzarem un pla pilot per tal de conciliar l‘aparcament comercial amb 
el veïnal al barri del Monestir, mitjançant la instal·lació de pantalles que 
indiquin el nombre d‘espais d‘aparcament lliure que permetin la reducció 
del trànsit rodat. 
 

22. Decidirem conjuntament amb el veïnat i els comerços, la  possible 
viabilitat de la vianantització de l’avinguda de Cerdanyola.  
 

23. Farem un nou mapa d’aparcaments per persones amb mobilitat 
reduïda i prioritzarem el compliment de la utilització pels col·lectius 
assignats i no altres. 
 

24. Ampliarem les places d‘aparcament al voltant de les estacions d’FGC. 
 

25. Estudiarem itineraris alternatius al pas d‘autobusos per la plaça de Lluís 
Millet. 

 
26. Planificarem un pla de xoc d‘inversió en pintures no lliscants als passos 

de vianants. 
 

27. Instarem al Govern de l‘Estat per tal que vertebri d‘una manera eficient 
l‘intercanviador de Volpelleres amb l‘estació de Rodalies de Sant 
Cugat i construeixi l‘intercanviador de l’Hospital General amb l‘estació 
de Rodalies de Rubí.     
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AMB TU DECIDIM UN SANT CUGAT  

RADICALMENT DEMOCRÀTIC 
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14. COOPERACIÓ 

 
Sant Cugat seguirà essent un municipi compromès amb la solidaritat i la 
reducció de les desigualtats Nord-Sud. Volem refermar el nostre compromís 
solidari amb la cooperació internacional i la destinació del 0,7% del seu 
pressupost municipal. Un compromís que es veu reflectit amb la defensa de la 
cooperació internacional en tant que discurs públic i amb el manteniment de les 
estructures existents (regidoria específica, Consell de Cooperació, tècnics 
municipals, etc.) i la dotació de recursos específics per tal de donar continuïtat 
a les actuacions en aquesta matèria i donar resposta a la voluntat solidària de 
la ciutadania de Sant Cugat.  
 
 
PROPOSTES: 
 

1. Impulsarem la defensa pública i política de l‘àmbit de la cooperació i les 
relacions exteriors del municipi de Sant Cugat i destinarem el 1% del 
pressupost municipal a actuacions de cooperació local amb els 
països, eixos i àmbits prioritaris. 
 

2. Elaborarem el pla director en matèria de cooperació descentralitzada 
per al període 2015-2019, segons avaluació estratègica i operativa del 
pla precedent, i en clau participativa amb els actors implicats en el 
desenvolupament de les actuacions de cooperació municipal. Alhora, 
aquest pla director serà elaborat en coherència amb els principis rectors 
del que la Generalitat de Catalunya estableixi.  
 

3. Impulsarem accions encaminades a la millora i la dinamització del 
Consell de Cooperació, en tant que eina de participació ciutadana. 
 

4. Millorarem l'articulació de la ciutat i la transversalització i coordinació 
tècnica de tota l‘activitat de la ciutat amb el teixit associatiu local 
vinculat a la cooperació internacional i la solidaritat. 
 

5. Impulsarem l'articulació en xarxa dels agents solidaris del territori 
(partenariats públicoprivats) units pel seu compromís i ètica amb la 
solidaritat i la cooperació.  
 

6. Millorarem la projecció exterior de la ciutat en les seves actuacions de 
cooperació directa i tècnica i la seva participació i representació directa a 
xarxes municipals internacionals (CGLU, Majors for Peace, Ciutats de 
Perifèria…) 
 

7. Impulsarem la millora i la coherència en les accions de cooperació 
indirecta, EpD i sensibilització i agermanaments segons criteris 
d'eficàcia i eficiència i millora de la qualitat i de l'impacte de les 
actuacions. 
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8. Promourem i estendrem la cultura avaluativa en les accions realitzades 
i les futures. 
 

9. Revisarem, reimpulsarem i millorarem els eixos programàtics 
existents i incorporarem aquells que no es contemplen. 
 

10. Promourem i impulsarem actuacions encaminades a millorar l'impacte i 
la visibilitat de la cooperació municipal de Sant Cugat en tant que 
política pública planificada en les seves actuacions i el seu pressupost.  
 

11. Fomentarem les accions articulades amb municipis veïns en el 
territori per tal de millorar l‘impacte de les actuacions en matèria de 
cooperació internacional en totes les seves expressions: cooperació 
directa, indirecta, EpD, cultura de pau, defensa dels drets humans i les 
llibertats fonamentals, reconeixement dels drets dels pobles en la 
defensa de les seves llibertats i la promoció de la seva cultura, els drets 
econòmics, laborals i socials, la igualtat i equitat en les relacions entre 
persones, pobles i cultures, el codesenvolupament…. 
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15. PARTICIPACIÓ CIUTADANA, 

TRANSPARÈNCIA I DESCENTRALITZACIÓ 

 
Vivim un moment històric per al futur de la democràcia i del nostre país. Sentim 
la urgència d‘obrir la democràcia al conjunt de la ciutadania i de la societat civil 
organitzada. Creiem que només mitjançant la participació efectiva en la 
construcció del projecte de ciutat podrem realment canviar i millorar Sant 
Cugat. I en aquest sentit, el model de govern que exercirem a Sant Cugat serà 
determinant. Si no aconseguim reconstituir la democràcia, amb un govern 
obert, transparent, participatiu i col·laboratiu, el descrèdit de la política creixerà i 
les possibilitats d‘exercir la sobirania social i nacional quedaran en entredit.  
 
Volem estimular el compromís social, el deure i la llibertat de la ciutadania per 
decidir en tots els afers municipals. Apostem per una democràcia de qualitat, 
això vol dir una clara opció per la regeneració democràtica i per una altra 
manera de fer les coses, per un altre concepte de govern, un govern obert, 
transparent i participatiu, que rendeixi comptes a la ciutadania –i no només de 
manera cosmètica, si no efectiva– generant una major implicació ciutadana, 
tant en els processos d‘adopció de decisió públiques, com –i de manera molt 
especial- en la seva rendició de comptes. Ens comprometem amb l‘impuls de la 
qualitat i la regeneració democràtica i en apropar les decisions als 
santcugatencs i les santcugatenques.  
 
 
PROPOSTES: 
 

1. Promourem un pacte local per a la millora democràtica que aplegui el 
ple municipal, actors socioeconòmics i ciutadania i que revisi els òrgans i 
instruments presents amb vista a la seva adaptació a la nova realitat. 
 

2. Impulsarem la participació com a espai bilateral d’intercanvi entre la 

ciutadania i administració local, i no com a un element merament 

justificatiu d‘una decisió ja presa o un espai d‘informació unidireccional. 

 
3. Revisarem el Reglament d’Organització Municipal (ROM), i en 

garantirem la seva aplicació, per tal de:  
- Donar publicitat a les audiències públiques, ampliar-ne el temps 

i prendre acte dels compromisos adquirits. 
- Donar publicitat a les sessions de les comissions informatives.   
- Permetre que la societat civil organitzada pugui presentar 

mocions i propostes per al seu debat i votació en el Ple sense 
necessitat que cap grup municipal les assumeixi com a pròpies. 
 

4. Elaborarem compromisos de qualitat de manera participativa i cartes 
de serveis.  
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5. Farem un web de transparència accessible a la ciutadania i garantirem 
que hi trobi realment el que cerca.  

6. Acostarem la política als santcugatencs i les santcugatenques, apostant 
plenament pel principi de subsidiarietat, que ha de comportar que allò 
que pugui gestionar un òrgan inferior no sigui atribuït a una instància 
d‘abast superior. Per això, apostarem per: 

- Regidoria de participació i descentralització. I crearem un àrea 
de transparència. 

- Una reformulació dels Consells de Barri que garanteixi una nova 
ordenació dels seus límits al nucli de la ciutat i mantingui les 
singularitats de Mira-sol, la Floresta i les Planes. 

- Uns Consells de Barri que prenguin decisions vinculants. 
- L‘elecció directa de les presidències dels Consells de Barri. 
- Assignació dels vocals als Consells de Barri en proporció als 

resultats obtinguts pels diferents partits en les eleccions 
municipals del barri. 

- Pressupostos de lliure disposició d‘inversió i manteniment 
assignats a cada barri o districte. El destí dels quals es decidirà 
de manera participativa.  

- Donar publicitat a les sessions dels Consells de Barri.  
- Buscarem un sistema telemàtic de convocatòria de les 

sessions dels Consells de Barri, per tal de garantir que tota la 
ciutadania n‘estigui assabentada. 

 
7. Impulsarem la creació d‘un Consell Local de Joventut, com una 

estructura independent de l‘Ajuntament, amb la finalitat que esdevingui 
l‘interlocutor entre el jovent i l‘administració local. 
 

8. Garantirem la participació de les entitats i el jovent en l‘elaboració del pla 
local de joventut, atesa la importància que té aquest element en el 
desenvolupament de les polítiques de joventut a Sant Cugat. 
 

9. Promourem el reconeixement social de l’associacionisme com a eina 
de cohesió i participació social: 

- Donarem suport a projectes liderats per les entitats, a nivell 
econòmic, tècnic i d‘infraestructures. L‘Administració ha de 
facilitar el desenvolupament de la tasca de les entitats tot posant 
al seu abast locals municipals i suport a través del personal 
tècnic. 

- Permetrem i fomentarem l‘entrada de l‘associacionisme 
democràtic i voluntari als centres educatius. En aquest sentit, 
promourem que es doni informació als i les alumnes sobre el món 
associatiu i vetllarem per una major vinculació entre les 
organitzacions  juvenils i els centres. 

- Ajudarem amb tots els recursos tècnics i econòmics que tinguem 
a l‘abast, a aquelles persones que estiguin interessades en 
organitzar-se de forma associativa. 

- Posarem de manifest arreu del nostre municipi els valors de 
l’associacionisme per tal d‘augmentar el seu reconeixement 
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social. 
- Posarem a la disposició de les entitats personal tècnic que els 

ajudi a desenvolupar els aspectes que es deriven de l‘activitat 
pròpia d‘una associació formalment constituïda.  

 
10. Evolucionarem l‘actual model de subvencions a les entitats locals a 

un model en què els contractes programa o els convenis de col·laboració 
siguin l‘eix de la relació, allà on sigui possible. Donarem publicitat als 
criteris d‘atorgament de subvencions i publicació de les entitats 
subvencionades i de l‘import corresponent. Vetllarem per correcte 
rendiment de comptes de la destinació i de les actuacions de les entitats 
subvencionades. 
 

11. Impulsarem fórmules de cogestió d’equipaments amb el teixit 
associatiu santcugatenc. 
 

12. Farem els pressupostos participatius, tant en la fase d‘elaboració com 
en l‘avaluació posterior. Realitzarem processos participatius per a 
decidir a què es destinen els recursos provinents d‘altres administracions 
(Àrea Metropolitana de Barcelona, Diputació, Generalitat, Govern 
espanyol…).  
 

13. Promourem i impulsarem consultes populars per a decidir els grans 
plans i actuacions de la ciutat. Facilitarem que la ciutadania i el teixit 
associatiu pugui impulsar consultes populars.  
 

14. Elaborarem de forma participativa el Pla d’Actuació Municipal (PAM) i 
el Pla d’Inversió Municipal (PIM) i garantirem una correcta rendició de 
comptes anual del seu estat d‘execució. 
 

15. Rendirem comptes del PAM i el PIM en el Consell de Ciutat i en el 
portal de la transparència. 

 
16. Posarem l‘smart city al servei de la participació ciutadana mitjançant 

polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes, consultes…  
 

17. Establirem pactes d’integritat en l‘àmbit de la contractació pública 
com a eina per ajudar els governs, les empreses i la societat civil a 
lluitar contra la corrupció en l‘àmbit de la contractació pública. Es 
tracta d‘un procés que inclou un acord signat entre un govern i tots els 
licitadors en qualsevol contracte de l‘Administració. El pacte estableix els 
drets i les obligacions en el sentit que cap de les parts del contracte 
pagarà, oferirà, exigirà o acceptarà suborn, ni participarà en conxorxa 
amb els competidors per obtenir el contracte. A més, els licitadors 
estaran obligats a revelar totes les comissions i despeses similars 
pagades que guardin relació amb el contracte. L‘incompliment del pacte 
d‘integritat genera un risc d‘exclusió permanent del licitador. 
 

18. Farem amb especial visibilitat i transparència els processos 
d’adjudicació d’obres i serveis i desenvoluparem taules de 
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contractació obertes a la ciutadania i amb presència de mitjans de 
comunicació. 

19. Establirem compromisos ètics en la política municipal, mitjançant la 
posada en pràctica de manuals de bon govern, d‘obligat compliment per 
a tots els càrrecs electes de l‘administració local.  

20. Impulsarem un codi ètic i d’austeritat que catalogui i reglamenti l‘ús 
dels espais i mitjans públics, incloent-hi eventuals vehicles oficials, 
regals institucionals, convits institucionals. Suprimirem les targetes de 
crèdit de què gaudeixin càrrecs institucionals o d‘organismes municipals. 
Fiscalitzarem l‘oportunitat i despesa dels viatges oficials. 

21. Publicarem la situació patrimonial i de rendes dels regidors i les 
regidores i de càrrecs de lliure designació al començament i al final del 
mandat. Facilitarem l‘accés públic als currículums d‘electes, càrrecs de 
lliure designació i directius d‘empreses públiques; farem públics els 
certificats d’hisenda de la declaració de la renda dels càrrecs electes 
i dels càrrecs de lliure designació. 

22. Farem una plataforma electrònica pública i centralitzarem les compres 
mitjançant una plataforma electrònica pública per garantir la 
transparència i tot el procés serà públic i la ciutadania podrà fer-ne el 
seguiment mitjançant plataformes electròniques. 

23. Establirem un temps de resposta a totes les peticions i escrits de la 
ciutadania i ens comprometem a respectar-lo. 

24. Fomentarem el dinamisme juvenil, a través de persones 
dinamitzadores socioculturals, als principals espais on concorre el jovent 
per promoure la participació i l‘associacionisme. En aquest sentit, cal fer 
especial atenció als centres de secundària com a punt de confluència de 
joves. 
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16. CONSTRUCCIÓ NACIONAL 
 
 
La Nació Catalana es basteix des de la seva base i els municipis són, per tant, 
una peça fonamental en el procés de construcció nacional. El programa està 
amarat de consciència independentista, del desig d‘una ciutat cohesionada, 
sostenible i nacionalment compromesa amb la llibertat plena del nostre país. 
 
Al maig Sant Cugat, al setembre Catalunya. Les eleccions municipals del maig 
són la primera volta de les eleccions del 27S. Cal assegurar-nos que els vots 
independentistes van a partits independentistes. Calen Ajuntaments valents i 
compromesos amb la independència. Així mateix, l‘Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) ha anunciat recentment el seu pla d‘actuació i la petició als 
partits polítics que incorporin en el seu programa electoral una sèrie de 
compromisos de cara a fer possible una victòria a les eleccions plebiscitàries 
del 27 de setembre. Hem recollit la demanda de l‘ANC i hem incorporat en el 
nostre programa electoral la petició de l‘Assemblea. 
 
 
PROPOSTES: 
 

1. Complirem la moció “Un país, una bandera”, ja aprovada per 
l‘Ajuntament, per tal de posar fi a la presència de la bandera espanyola 
en el conjunt dels equipaments municipals i hissarem l’estelada al 
Consistori fins a la proclamació de la República Catalana. 
 

2. Exercirem la sobirania fiscal en coordinació amb la Generalitat i la 
societat civil sobiranista. Ingressarem l‘IRPF, l‘IVA i l‘Impost de Societats 
a l‘Agència Tributària de Catalunya. 

 
3. Impulsarem mocions de suport al dret a decidir, suport a la sobirania 

individual i col·lectiva de la ciutadania de Catalunya i de suport al 
procés cap a la independència.  
 

4. Donarem suport a les accions que el nou Parlament prengui per 
constituir la República Catalana. 
 

5. Exercirem i fomentarem la unitat d’acció amb totes les forces polítiques 
i representants electes compromeses amb el procés i amb el dret a 
decidir.  
 

6. Donarem suport a qualsevol iniciativa sorgida des de la societat civil 
santcugatenca en favor tant del dret a l’autodeterminació com de la 
independència. 
 

7. Impulsar des de l‘Ajuntament de Sant Cugat la creació de l‘assemblea 
catalana de càrrecs electes on l‘alcaldia de Sant Cugat participaria 
com a màxima autoritat i representant dels veïns i les veïnes. 
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8. Dignificarem els actes de la Diada Nacional, així com l‘espai en què 
s‘ubiquen, per fer-ne una celebració institucional i alhora popular i 
participativa. 
 

9. Canviarem el nom de la Plaça del Rei pel de la Plaça de la República, 
revisarem altres casos del nomenclàtor. 
 

10. Declararem Sant Cugat del Vallès municipi moralment exclòs de la 
Constitució Espanyola. 
 

11. Promourem campanyes per assegurar el caràcter plebiscitari de les 
properes eleccions nacionals. 
 

12. Facilitarem l‘acció i cooperació amb les organitzacions de la societat 
civil sobiranista: AMI, ANC, Òmnium, Sobirania i Justícia, Catalunya 
Diu Prou, etc.  
 

13. Participarem de forma pro-activa en l‘Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i instal·larem plaques als accessos del municipi on 
es publiciti que Sant Cugat forma part de l‘AMI. 
 

14. Ens posarem a disposició de les principals institucions del país 
(Presidència del Govern i Parlament) durant tot el procés constituent, 
des de la declaració fins a la proclamació de la independència.  
 

15. Cooperarem amb el Govern de la Generalitat en la realització de les 
estructures d‘estat i la internacionalització del procés constituent. 

 
 


