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El SANT CUGAT QUE ESTIMES
Soc la Carmela, i em presento a les properes eleccions encapçalant
una llista de ciutat, transversal i compromesa amb el País: Junts per
Sant Cugat, m’agradaria ser la vostra alcaldessa els propers 4 anys i
per això us presento les nostres propostes amb la confiança que us
il·lusionin com a nosaltres i us sumeu al projecte, Junts ho podem fer
i junts ho farem.
M’agrada Sant Cugat, estic orgullosa de la seva gent, del seu paisatge,
del model de ciutat que els alcaldes anteriors, Aymerich i Recoder i
l’alcaldessa Conesa han construït. Una ciutat que ha apostat pel benestar dels seus veïns i veïnes, configurant una ciutat verda, saludable,
ben connectada, amb activitat empresarial i un nivell de prosperitat
important; una ciutat que posa en el centre l’educació, l’esport, el medi
ambient, la cohesió social; una ciutat que sap créixer sense patir; una
ciutat amb identitat pròpia, amb valors, generadora d’oportunitats.
M’il·lusiona continuar exercint d’alcaldessa de Sant Cugat aquests
propers 4 anys i us proposo fer de Sant Cugat, UNA MANERA DE
VIURE.

Fem-ho junts! Fem-ho juntes!
3 / juntspersantcugat.cat
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Sant Cugat és una ciutat amb unes xifres que demostren un nivell de
qualitat de vida i un grau de benestar important, hem ha de fer una
aposta més perquè aquesta qualitat de vida sigui per a tothom i perduri en el temps, més enllà del termini d’un mandat. Volem continuar
sent la ciutat de les oportunitats, crear treball i riquesa per a poder-la
redistribuir i que ningú quedi enrere.
2015

2019

POBLACIÓ

87.830

91.513

ATUR
EMPRESES
PRESSUPOST MPAL PERSONES
CARRIL BICI
ARBRES URBANS
FIBRA I 4G
HABITATGE D’EMERGÈNCIA SOCIAL

8,51%
2.969
14,1 M€
26 km
88.200
86%
33

6,20%
3.279
20,4 M€
41 km
90.000
97%
51

La nostra filosofia
La proximitat de l’Ajuntament a la ciutadania vista com una oportunitat.
La cooperació entre l’administració i la ciutadania, les entitats, les
empreses, altres administracions, etc. com un sistema de treball

Les nostres prioritats
L’EQUITAT, amb propostes adreçades als infants i joves, a les dones
i a la gent gran perquè són els col·lectius amb més risc de vulnerabilitat.
LA QUALITAT DE L’AIRE, la ciutat saludable amb el disseny de polítiques valentes en relació a la mobilitat i el medi ambient.
LA CONNECTIVITAT, un concepte clau. Connectant barris, connectant parcs, connectant persones i connectant-nos a la tecnologia per
gestionar millor en benefici de les persones.

4 / juntspersantcugat.cat
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Fem de Sant Cugat, una manera de viure
Fem-ho junts! Fem-ho juntes!
Vivim en un món global, i les ciutats esdevenen els nodes d’aquesta
xarxa global. Les persones s’agrupen al voltant de les ciutats i aquestes esdevenen els escenaris on les persones projecten les seves vides,
les seves feines, les seves relacions; la importància de viure en una
ciutat ben configurada i ben gestionada esdevé fonamental per a
les famílies. Sant Cugat ha fet els deures, ha acollit i acull moltes famílies que volen desenvolupar el seu projecte de vida a la nostra ciutat.
Som un model d’èxit però no ens podem relaxar, hem de continuar
treballant intensament per projectar el nostre futur, hem de treballar
l’avui però també projectar el demà.
Per tant, situem Sant Cugat en el món, seguim les directrius de les
Nacions Unides i ens fem nostres els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda Urbana 2030 –objectius universals, integradors i ambiciosos– acordats per 193 països al setembre
del 2015, fem-ho junts! millorarà notablement les condicions de vida
de totes les persones i el nostre món es transformarà en un lloc millor
on ningú ha de quedar enrere.

En concret posem el focus en l’ODS núm. 11, que correspon a les ciutats i comunitats sostenibles, i que diu: “Fer les ciutats i assentaments
humans inclusius, segurs, resilients i sostenibles.” (Make cities and
human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable.)

5 / juntspersantcugat.cat
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Malgrat que s’ha treballat en la direcció adequada, encara tenim al davant molts reptes per afrontar. És necessari aprofundir en les polítiques
de sostenibilitat social amb aspectes com la inclusió, la cohesió, la
diversitat o la igualtat entre persones, des de la sostenibilitat ambiental, cal apostar decididament per la transformació del model energètic, actualment basat en la seva majoria en fonts d’energia no
renovables, en relació a la sostenibilitat econòmica, cal cercar nous
models productius que aprofitin els avantatges de la concentració urbana, com les noves tecnologies i xarxes de comunicació.
La nova Agenda Urbana de Catalunya és l’eina amb què la Generalitat
de Catalunya desenvolupa aquest ODS núm. 11 establint una estratègia urbana basada en 6 eixos:

Aquesta estratègia és la que us proposem en aquest programa que
teniu a les mans, és evident que comportarà un canvi en la manera de
gestionar la ciutat, en la manera de viure-la. Ho farem amb l’impuls i
l’empenta conjunta, de tots i totes. Junts farem de Sant Cugat una
manera de ser, una manera de fer i una manera de viure.
El compromís de Junts per Sant Cugat amb Catalunya és ferm. Ens
presentem a aquestes eleccions amb el convenciment que Catalunya
necessita reivindicar la seva aposta per la llibertat i la democràcia a
cada un dels comicis electorals.
És en el marc del projecte polític de Junts per Catalunya hi ha la voluntat de representar el 80% de la població de Catalunya que vol una
sortida política a la situació actual.

6 / juntspersantcugat.cat
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Volem resoldre un problema polític fent política, sobre la base d’una
relació bilateral que reconegui el dret a l’autodeterminació emparat en
els tractats internacionals signats per l’Estat espanyol, que prevalen a
la pròpia constitució i que es posi fi d’aquesta manera a la judicialització de la política i a la politització de la justícia.
Podem i volem parlar de tot, com sempre hem dit. Prioritzem la via del
diàleg, com sempre hem fet. Volem reivindicar la nostra identitat, defensem el dret del poble català a decidir el seu futur.
Tot plegat no són reptes fàcils però al llarg dels anys hem demostrat que ho sabem fer. Des de Junts per Sant Cugat ho podem fer,
t’hi sumes?

7 / juntspersantcugat.cat
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El projecte de
Junts per Sant Cugat
2019-2023
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Una ciutat saludable
Mobilitat sostenible i aire net
Volem que Sant Cugat continuï sent una ciutat saludable, amb un
aire net, on s’hi respiri bé, un entorn lliure de contaminació. És
una qüestió de salut pública. Volem que els nostres fills i filles creixin i es formin en una ciutat amb un aire net, que s’ho passin bé
podent caminar, anant en bici i recorrent lliurement l’entorn. Volem
que la ciutat sigui per a les persones.
Amb tu ho podem fer, Fem-ho junts, fem-ho juntes

Quines són les 5 claus per crear una ciutat saludable segons Mark
Nieuwenhuijsen (epidemiòleg ambiental i director d’ISGlobal)
√ Reduir la pol·lució: disminuint l’emissió de gasos, reduint
els vehicles més contaminants, diòxid carboni, C02
√ Incrementar l’activitat física: augmentant el transport actiu,
potenciant la pràctica esportiva
√ Reduir el soroll: potenciant els vehicles més silenciosos
√ Accés als espais verds i a l’aire net: incrementant l’accessibilitat a la natura i els transports més sostenibles
√ Evitar l’escalfament: adaptant les voreres i l’asfalt i també
incrementant els espais verds

Proposarem un gran acord amb totes les forces polítiques que vagi més enllà del mandat 2019-2023 per orientar la ciutat cap a la millora de la qualitat de l’aire i la
preservació del medi i encarregarem una diagnosi per a
definir les accions a realitzar i prioritzar-les
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• Cicle de l’aigua
L’aigua és un bé escàs i més ho serà en el futur, per això continuarem amb polítiques de reducció del consum públic i sensibilització ciutadana.
L’ Ajuntament té l’obligació de subministrar aigua a tots els veïns
i veïnes, comerços, empreses i entitats de la ciutat. El subministrament es pot gestionar de manera interna o externa.
Des de fa 50 anys a Sant Cugat hi ha vigent una concessió. Ara iniciem
la seva renovació amb un nou concurs. Hi ha grups que no volen que
la gestió sigui externalitzada. Quina és la nostra opinió? Creiem que
cal estudiar quina és la millor manera de gestionar l’aigua de la ciutat.
Hem de trobar la millor fórmula, la que doni un servei millor a la ciutadania. La gestió externa d’un servei públic no significa privatitzar-lo.
El control i el rigor els podem garantir amb una bona licitació i un bon
seguiment.

√ Fomentarem l’ús d’aigua regenerada per al reg de les
zones verdes municipals, i promourem l’ús d’aquest tipus de
subministrament per al reg de les zones comunitàries, d’aquesta manera es disminuirà el consum d’aigua de boca per
al reg i es reduiran els costos de la taxa de sanejament per a
les comunitats.
√ S’estendrà l’ús de comptadors electrònics a totes les escomeses, aquest tipus de comptadors, mitjançant una anàlisi
acurada de les dades, pot oferir diferents serveis nous: detecció de casos de pobresa energètica, monitoritzar persones
que viuen soles o en risc.
√ Continuarem incidint en la gestió de les aigües grises a
les edificacions.
√ Augmentarem la capacitat drenant de la ciutat per adaptar-nos al canvi climàtic, per això continuarem aplicant sistemes urbans de drenatge sostenible.
√ Continuarem naturalitzant les rieres de Sant Cugat amb
l’objectiu de fer-les més integrades a la xarxa urbana, tot mantenint-ne el caire natural i fomentant la biodiversitat al seu entorn.
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√ Continuarem millorant la infraestructura de sanejament
segons el Pla aprovat, actuarem sobre els punts negres de
manera que garantirem el funcionament correcte de la xarxa.
Incentivarem la reducció del consum d’aigua de boca a les famílies, als comerços, a les indústries i als serveis.

• Qualitat de l’aire
A Sant Cugat hem treballat molt des de fa anys per tenir una bona
qualitat de l’aire, si volem anar més enllà, hem de pacificar el centre, promoure aparcaments estratègics, millorar la xarxa de transport públic, facilitar la intermodalitat, incentivar el cotxe elèctric,
el patinet i la bicicleta, etc. respectant els vianants.
Sant Cugat té més de 90.000 arbres urbans. A més de l’arbrat en
les vies urbanes, tenim arbres als parcs urbans i als espais de transició
entre la ciutat i el Parc de Collserola.
√ L’arbrat és el gran captador de contaminants atmosfèrics,
és per això que continuarem el pla director de l’arbrat fomentant les espècies autòctones que captin més contaminants.
√ La gran quantitat d’arbres de què disposem a la ciutat també
suposen una afectació important en el nivell de pol·len. Per tal
de minimitzar les afectacions del pol·len a la ciutadania, monitoritzarem els nivells de pol·linització i s’implementaran
mesures per tal de reduir-ne els efectes negatius.
√ La flota municipal i també les flotes dels serveis públics
seran vehicles elèctrics. A més, totes les flotes aniran equipades amb sensors per analitzar la qualitat de l’aire contínuament.
√ Monitoritzarem la qualitat de l’aire de tota la ciutat i
també el nivell de soroll fent servir la xarxa d’enllumenat.
Està demostrat que la qualitat de l’aire afecta directament el
desenvolupament i rendiment dels infants en època escolar, i
és per això que, especialment, monitoritzarem la qualitat de
l’aire al voltant de les zones escolars. Això permetrà adaptar
la mobilitat a l’entorn de les escoles en funció de la qualitat de
l’aire amb la finalitat de garantir-ne la millor qualitat en tot moment.

11 / juntspersantcugat.cat
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√ Limitarem el trànsit a l’àrea de protecció especial per tal
que la qualitat de l’aire a la ciutat sigui òptima constantment, i els vehicles contaminants hi tindran l’accés restringit.
√ Promourem l’ús del transport urbà amb la millora de freqüències de pas i la connexió dels estacionaments dissuasius
amb el centre; si ho fem bé reduirem l’entrada de vehicles contaminants al centre.
√ Es proposa una campanya per la millora de la qualitat de
l’aire: ZUAP Sant Cugat (zones urbanes d’atmosfera protegida). És una campanya de sensibilització i de bones pràctiques
que té la voluntat afegida de comprovar, mitjançant diferents
aparells, el benefici del tancament de diverses zones al tràfic de
vehicles contaminants. Es tractaria de fer unes ZUAP molt restrictives a Sant Cugat amb la col·laboració del sector privat i de
la ciutadania. Els objectius concrets són:
√ Reduir, durant el període de prova, la contaminació de l’aire
exterior a les ZUAP.
√ Avaluació de l’eficiència de sistemes de reducció de contaminants a l’aire interior d’un espai mitjançant la utilització
de tècniques com la fitoremediació.
√ En la millora de les voreres serà obligat l’ús de materials que
absorbeixin partícules contaminants.
√ Els paviments asfàltics seran tots fonoreductors. Es continuarà invertint en el pla de calçades amb l’objectiu de mantenir
en perfecte estat els carrers i també de reduir el nivell sonor amb
la col·locació d’asfalt fonoreductor.
Aplicarem al control de soroll a l’espai públic seguint l’experiència testada a la plaça Barcelona.

12 / juntspersantcugat.cat
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• Energia sostenible
Sant Cugat és una ciutat compromesa amb la promoció i foment de
les energies renovables, com també amb la gestió eficient de l’energia.
És per això que des de fa anys està apostant per aconseguir ser una
ciutat energèticament autosuficient, en un futur no gaire llunyà. Havent
estimat el potencial de producció d’energies renovables a la ciutat,
aquesta fita és un repte que hem d’assolir.
És conegut per tothom que a Sant Cugat, com a la resta de ciutats,
tenim uns objectius a assolir en termes de reducció de consum energètic, reducció d’emissions i augment de l’ús d’energies renovables.
Aquests objectius s’han de treballar des del punt de vista del consum
energètic derivat de la mobilitat, espai públic, edificis, etc.
És evident que per aconseguir aquests objectius hem de tenir en
compte no tan sols els edificis públics sinó també els edificis privats.

√ Promourem i fomentarem l’emmagatzematge d’energia
als edificis municipals per demostrar-ne l’eficiència i reduir la
despesa pública.
√ Seguirem fent convenis de col·laboració amb centres de
recerca i universitats amb l’objectiu de testar i demostrar l’eficiència de les energies renovables.
√ Desplegarem el Pla d’acció per l’Energia Sostenible i el
Clima 40/30 (és el full de ruta per promoure les energies renovables i l’ús eficient de l’energia, també planifica les accions per
adaptació al canvi climàtic).
√ Continuem apostant per la gestió dels boscos de Collserola i la lluita per prevenir i reduir els incendis forestals.
√ Definirem i consensuarem el full de ruta fins l’any 2050 per
aconseguir ser una ciutat autosostenible energèticament.
√ Elaborarem el Pla local de rehabilitació energètica del parc
d’edificis de la ciutat.

13 / juntspersantcugat.cat
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Benestar
Reduïm les desigualtats
Volem garantir que Sant Cugat sigui una ciutat segura, cohesionada, diversa i inclusiva amb espais públics que facilitin la trobada
i relació entre els veïns i les veïnes.
Volem promoure i recolzar l’art i la cultura com a eina de transformació social i ho volem fer junts, administració i entitats.
Sant Cugat és una ciutat inclusiva i d’oportunitats per a tothom.
No volem que ningú quedi enrere.

El Benestar també l’obtenim amb la pràctica esportiva i amb una bona
atenció sanitària. Sant Cugat disposa de tres Centres d’Atenció Primària i professionals excel·lents, però volem més, volem reforçar les
urgències, completar les especialitats i defensar un hospital públic a
la ciutat.
Seguretat pública: volem que Sant Cugat sigui una ciutat segura i
lliure de tot tipus de violència. Volem una ciutat justa i ètica.
Volem fer fora els lladres, volem fer fora la por i ho hem de fer
junts, cooperant, entre cossos policials, Ajuntament i ciutadania.
Volem que tothom, i especialment les dones de Sant Cugat, puguin anar tranquil·les per la ciutat i gaudir-ne sense por, viure-la.
Volem unes llars lliures de violència masclista, fa 19 anys que tenim
un servei especialitzat, vam ser una ciutat pionera en crear una xarxa
d’atenció a les víctimes, continuarem treballant intensament en la prevenció, l’atenció i la sensibilització. Si treballem Junts i juntes podem
aconseguir-ho!
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Treballarem perquè Sant Cugat sigui una ciutat lliure d’abusos sexuals, col·laborant amb la Fundació Vicky Bernadet, som la ciutat de
la infància i no podem permetre aquesta xacra.
Treballarem per ser una ciutat resilient, equipada i organitzada davant
qualsevol episodi advers, sigui una ventada, nevada, pluja intensa, la
ciutat ha d’estar preparada.
√ Creació de manera estable d’una dotació d’agents cívics
per augmentar-ne la presència en els diferents barris de la ciutat: l’opinió de la ciutadania constata que els agents cívics fan
una tasca important de detecció, informació i denúncia d’actituds incíviques que s’ha de potenciar i augmentar.
√ Nova comissaria: construirem una nova comissaria al costat
de la dels Mossos i cedirem una part del solar per a la construcció dels jutjats.
√ Millorarem encara més la coordinació entre els diferents
actors de seguretat a la ciutat. Incrementant les Meses de coordinació operativa entre Policia Local i Mossos d’Esquadra per
analitzar les incidències, integració de tots els cossos en una
sola conferència de ràdio, per compartir incidències en temps
real. Col·laboració i coordinació amb altres policies locals del
voltant per la gestió de serveis planificats conjunts.
√ Integració de tecnologia en el patrullatge diari de la Policia
Local, integració d’una Aplicació mòbil (App) per poder informar
i rebre informació en temps real d’incidències. Integració de tecnologia d’anàlisis de vídeo per poder fer més eficient el patrullatge dels agents, integració de càmeres de lectures de
matrícules per reconèixer vehicles implicats en actes il·lícits i
poder dirigir l’activitat policial. Millora i modificació del patrullatge policial gràcies a la tecnologia dels drons equipats amb
càmeres de vigilància i tèrmiques. Millora i aprofitament de tecnologia de sensors ja instal·lats a la ciutat per crear alarmes policials (sorolls, etc.)
√ Policia de Proximitat: apostem per un model de policia preventiva i de proximitat. Coordinada amb els agents cívics, per
garantir així una presència continuada de la policia als carrers.
Els veïns i veïnes guanyen en proximitat i tenen un referent, i es
garanteix una presència continuada de la policia als carrers de
la ciutat i en xarxa amb comunitats de veïns. De la mateixa manera, es preveu un reforç de la presència policial en els punts
més conflictius de la ciutat.
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√ Donarem més visibilitat al Servei de Mediació municipal
per a la resolució dialogada de conflictes i incrementarem la mediació comunitària amb campanyes d’informació, sensibilització
i d’autoprotecció.
√ Recollirem les denúncies en el lloc dels fets: tots els agents
de Policia estan preparats per recollir denúncies i així evitar segones victimitzacions o desplaçaments innecessaris de la ciutadania. Això ens permetrà reduir el nombre de delictes
comesos i no denunciats i millorar la qualitat del servei.
√ Crearem comissaries mòbils externes de proximitat
(Koban) a diferents llocs de la ciutat superant el model anterior
de recollida de denúncies als centres cívics. Els policies estaran
allà on sigui la ciutadania.
√ Implantarem la figura del Conciliador/a Cívic Nocturn especialment a les zones d’oci de la ciutat amb l’objectiu de fer
compatible el gaudi nocturn amb el descans dels veïns i veïnes.
√ Aprofundirem en les relacions de Barri i Policia Local mitjançant els consells de Barri on es prioritzi la prevenció i mediació per a la resolució dels conflictes, especialment en la
problemàtica d’habitatges ocupats.
√ Seguirem apostant per un creixement sostingut dels efectius de la Policia Local cercant el seu punt màxim d’eficiència i
eficàcia.
√ Actualitzarem el pla director de l’enllumenat en coordinació
amb el pla director de l’arbrat per garantir els nivells d’il·luminació correctes amb una uniformitat superior al 50%, fet que
augmentarà la seguretat.
√ Camí segur, suportat sobre la instal·lació de l’enllumenat
públic i en coordinació amb el centre de control existents, posarem en marxa una App que monitoritzarà el teu recorregut,
t’indicarà quin és el camí més segur i, si cal, podràs activar un
avís d’alerta.
√ De la mateixa manera, sobre la instal·lació d’enllumenat públic
i el centre de control, crearem un servei voluntari per evitar
que les persones grans es desorientin quan surtin al carrer.
√ També suportat sobre l’enllumenat públic instal·larem una
xarxa de càmeres que permetran incrementar la seguretat
a la ciutat al mateix temps que ajudaran a la gestió de la mobilitat.
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• Cultura i diversitat
La cultura està lligada a la dimensió social. Proporciona eines per
lluitar contra la pobresa, amplia les capacitats i oportunitats dels
grups vulnerables, accelera la resiliència i l’arrelament, permet la
participació, l’enfortiment de la comunitat i fomenta el diàleg intercultural, la resolució de conflictes i la igualtat de drets. (Agenda
21 de la cultura)
√ Construirem la nova biblioteca central urbana de 4.000 m2
un equipament exemplar al cor de la ciutat, el centre d’accés al
coneixement analògic i digital, un espai de cultura, un espai per
a la participació i l’enfortiment de la democràcia, un espai especialitzat amb el medi. La primera biblioteca en la qual els
usuaris i usuàries han pogut opinar i aportar la seva visió.
√ Planificarem la xarxa de Biblioteques de proximitat a la
Floresta, les Planes i Valldoreix.
√ Crearem la regidoria de Drets civils i Igualtat d’oportunitats: desenvoluparem amb les entitats projectes que reforcin la
nostra identitat i enforteixin la cohesió i la memòria dels barris
santcugatencs.
√ Cada dia serà 8 de març, la perspectiva de gènere serà
una consigna per elaborar el Pla d’actuació municipal, el
pressupost, les ordenances, etc.
√ Monestir: després de recuperar-ne la propietat durant aquest
darrer mandat, mantenim el nostre compromís ferm en la conservació i el manteniment i també en la museïtzació i promoció
dins del sector turístic cultural i arquitectònic. Proposarem reproduir la muralla oest, recuperant l’entrada al recinte per la
torre i traslladant l’oficina de turisme. Actualitzarem l’exposició
permanent del Museu i crearem el museu dels infants.
√ Hem fet un gran esforç creant projectes culturals inclusius, Fem un Museu, Guia’m, Windown, etc., en volem més,
treballarem perquè el teatre, la música, la dansa, les arts visuals
siguin accessibles a tots i totes i veritables eines de transformació.
√ Emmirallant-nos en el projecte de la Tate de Londres, crearem
un museu virtual que expliqui la història de Sant Cugat.
√ Treballarem per impulsar la declaració del conjunt dels 144
capitells com a patrimoni cultural de la UNESCO.
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√ Explicarem la ciutat a partir d’edificis emblemàtics, Can
Quitèria (Sant Cugat rural), Casa Aymat (Sant Cugat industrial),
Casa Jaumandreu (Sant Cugat estiuejant), Ajuntament de Sant
Cugat (Sant Cugat serveis).
√ En aquest mandat hem convertit la Casa Aymat en una fàbrica
de creació. Seguirem endavant ampliant serveis i propostes
artístiques.
√ L’art tèxtil forma part de l’ADN de Sant Cugat. En aquest mandat hem traslladat el tapís al cor de la ciutat, des del Centre d’Art
Grau-Garriga a Can Quitèria, seguirem treballant per promoure i difondre l’art del tèxtil.
√ Completarem la Ciutat de les Arts a l’entorn del Conservatori, Escola de Música, Teatre Auditori, Taller escenogràfic, Arts
Escèniques i dansa, dedicant l’edifici de la Biblioteca del mil·lenari a les Arts visuals.
√ Convertirem la biblioteca central actual en una sala d’exposicions.
√ Trobarem l’equilibri entre la festa i el descans parlant amb
el veïnat i amb les entitats
√ Finalitzarem les actuacions per equipar i convertir el sot
de can Solà en un espai per al circ, trobades, espectacles i festes populars.
√ Continuarem promovent convocatòries i ajuts per a la
creació, exposició i difusió de les arts visuals.
√ Seguirem treballant perquè la llengua catalana mantingui
la seva fortalesa i sigui coneguda entre totes les persones que
venen a viure a la nostra ciutat donant suport a totes les entitats
que ofereixen formació en llengua catalana.
√ Desenvoluparem el Pla estratègic de la Cultura popular
ubicant la seu a les noves dependències del Consorci de la
Unió.
√ Col·laborarem amb els Gausacs, els Castellers de Sant
Cugat, per fer realitat la seva seu.
√ Posarem en marxa el NOU TEATRE DE LA UNIÓ amb una
capacitat per a 400 persones.
√ Programarem amb les entitats les activitats de la Sala polivalent, que s’ubicarà a la part superior dels cinemes de
Sant Cugat.
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√ Treballarem per garantir el cinema de qualitat a la ciutat.
√ Impulsarem i connectarem les entitats i treballarem una
agenda de ciutat coordinada.

• El benestar és Inclusió social
Volem una ciutat justa i solidària. No volem que ningú quedi enrere. Sant Cugat ha de continuar sent una ciutat d’oportunitats
per a tothom, una ciutat justa i ètica, una ciutat cívica amb una
tolerància zero vers la desigualtat i la violència de gènere i el maltractament.
Sant Cugat té una societat civil organitzada, capaç d’aglutinar entitats
socials que funcionen i donen resposta. Hem estat al seu costat i
volem reforçar, encara més, aquest vincle entre Ajuntament i entitats
socials.
Sant Cugat té una població molt jove però també població que envelleix i a la qual hem de saber respectar i tenir-ne molta cura, la gent
gran és el nostre millor patrimoni.
√ Treballarem per fer possible la construcció d’una Plataforma de Serveis per a la Gent Gran (residència, centre de dia,
pisos tutelats, etc.) concertats amb la Generalitat de Catalunya.
√ Nou casal per a la gent gran : rehabilitarem els espais de
sota la plaça U d’octubre per a ubicar-hi un casal per a la gent
gran alliberant espai de la Residència Sant Cugat per a un centre de dia
√ Crearem el Comissionat que representi i vetlli pels drets
de les persones amb discapacitat
√ Trasllat dels Serveis Socials de la Casa Mònaco a la plaça
de la Vila. Tenim un model de serveis socials de proximitat, disposem de sis punts d’atenció social. Un d’ells a la Casa Mònaco. Volem ubicar aquest punt d’atenció en el centre i deixar
la Casa Mònaco per a l’Escola Municipal de Disseny. Aconseguirem uns Serveis Socials més cèntrics, un espai de treball i
atenció més adequat, oferir un millor servei i més integrat a la
resta de serveis de l’ Ajuntament.
√ Incrementarem la dotació de recursos destinats al SIAD
(Servei informació atenció a les dones) i l’ubicarem en un espai
més cèntric, segur i visible.
√ Crearem un nou servei d’atenció integral amb els recursos
existents treballant conjuntament els equips de FEINA+SER19 / juntspersantcugat.cat
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VEIS SOCIALS+EMPRESA. La finalitat és la de donar suport a
les persones que més ho necessiten d’una manera coordinada
i integral.
√ Posarem en marxa nous programes d’inserció laboral com
hem fet amb els Horts de Can Montmany, ara, relacionats amb
la mobilitat sostenible (reparació de bicicletes i patinets).
√ Crearem una escola de segona oportunitat amb col·laboració publicoprivada per donar oportunitats d’inserció i formació tant a joves que han deixat els estudis com a persones més
grans que volen una segona oportunitat.
√ Continuarem apostant per un treball coordinat amb entitats i professionals vers un oci lliure de violències i conductes
de risc. Sí, és Sí.
√ Incrementarem els recursos d’atenció als infants més vulnerables reforçant el Centre Obert (6 a 12 anys) que actualment
és a la rambla Can Mora i cercant una altra ubicació en un local
en planta baixa. També crearem un servei d’atenció a infants de
0-5 i a les seves famílies (atenció, formació i necessitats especials). Lluitarem contra els abusos sexuals a menors col·laborant
amb la Fundació Vicky Bernadet i establint protocols en tots els
àmbits d’atenció a la infància.
√ Transport especial. Contractarem amb l’AMB un servei de
taxis adaptats per als recorreguts en què no hi ha transport públic.
√ Treballarem amb la Generalitat de Catalunya la incorporació de la figura de l’Assistent personal per a persones amb discapacitat en el marc de la Llei de la dependència.
√ Taules de participació: Dotarem les persones que coordinen
les taules d’eines tecnològiques que els facilitin la tasca, com
ara telèfon mòbil i portàtil connectat amb els serveis tècnics de
l’ Ajuntament.
√ Cada Taula tindrà una dotació pressupostària.
√ Fomentarem el lleure inclusiu, especialment en l’edat adulta:
creant grups d’autogestors, fomentant la participació en propostes culturals, esportives, etc. amb els suports necessaris,
iniciarem l’experiència amb l’Escola d’Art i l’Escola de Música.
√ Envelliment de les persones amb discapacitat: treballarem
amb les entitats les necessitats que se’n deriven i promourem
els recursos necessaris.
√ Espais de respir i de suport per a les persones cuidadores.
20 / juntspersantcugat.cat
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√ Promourem campanyes de sensibilització per trencar estereotips i estigmes de les persones amb malalties mentals o amb
discapacitat.
√ Impulsarem el Club Social que ara funciona amb la col·laboració de l’Ateneu.
√ Promourem l’atenció integral a la persona i a la seva família
de manera que disposi de tota la informació i l’assessorament
necessari en un únic espai (discapacitat i salut mental).
√ Cooperació internacional: ens comprometem a mantenir la
fórmula del 0,7% del pressupost d’ingressos anual destinada a
projectes de cooperació internacional seguint els criteris del
Plans aprovats amb el consens de les entitats de la Xarxa de
cooperació del municipi.

Persones migrades i refugiades
√ Desplegar el circuit de primera acollida i crear l’oficina d’acollida per garantir l’accés als serveis i la participació de les persones que arriben.
√ Treballar el dol migratori per prevenir patologies que poden
dificultar l’acomodació de la persona i la seva família al municipi.
√ Mediació intercultural: treballar amb els diversos col·lectius
i oferir-los el suport necessari per promoure’n l’acomodació.
√ Realitzar accions que abordin prejudicis i estereotips vers
la diversitat cultural i, al contrari, la posin en valor.
√ Desenvolupar el programa Sant Cugat, ciutat Refugi.
√ Impulsarem les actualitzacions del Pla d’inclusió del Pla
d’igualtat i el Pla de prevenció de la drogodependència.
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• Protecció de la Salut
Sant Cugat és una ciutat saludable ja que fa molts anys que treballem perquè sigui així. Amb rigor, coordinació i previsió.
√ Continuarem exercint amb rigor el control de plagues, la seguretat alimentària, el control de la legionel·la, i qualsevol
altra activitat. Utilitzant els equips tècnics professionals però
també amb la coordinació necessària amb altres institucions i
organismes públics.
√ Redactarem una ordenança que reguli la ubicació de pals i
rases en l’espai públic atenent a criteris de salut pública i accessibilitat. L’ordenança contindrà un programa d’adequació de
les instal·lacions existents a la nova normativa.

• Promoció de la Salut
Per promoure la Salut de les persones que vivim a Sant Cugat
mantindrem i actualitzarem el Pla de prevenció de drogodependències i altres comportaments de risc per a infants i joves i continuarem donant molta importància al foment de l’activitat física,
la vida saludable i el foment de l’Esport.

Esports
A - Instal·lacions i espais esportius
Sant Cugat disposa d’una àmplia i variada xarxa d’equipaments esportius tant per la pràctica reglada de l’esport com per la no convencional, sigui en espais urbans o naturals. L’alt nivell de pràctica
esportiva, la forta presència d’entitats en el territori i les dades demogràfiques actuals amb un alt nivell de població jove fan necessari actualitzar de manera constant el parc d’equipaments, tant des del punt
de vista qualitatiu com quantitatiu.
1 - Desenvolupament de les Zones Esportives Municipals
actuals:
Zona Esportiva La Guinardera
√ Nova Sala per la pràctica de la Gimnàstica rítmica
√ Nou espai social i de formació per a les entitats
√ Ampliació gimnàs
√ Pavelló multiesportiu
√ Piscina d’estiu
√ Zona de llançaments
22 / juntspersantcugat.cat
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2 - Zona Esportiva Mira-sol
√ Farem realitat el nou complex esportiu amb piscina coberta, sales per activitats, espai social, etc.
√ Nova pista poliesportiva coberta de l’escola Catalunya
√ Camp de Futbol 7 i vestidors
3 - Millora dels equipaments educatius
√ Cobertura de la pista de l’Institut d’Educació Secundària
Angeleta Ferrer
√ Nova pista poliesportiva coberta de l’escola Joan Maragall
√ Nova pista poliesportiva coberta de l’escola Catalunya
4 - Nous espais esportius
√ Construirem el Parc Ciclista Sant Cugat amb la col·laboració de la Unió Ciclista, per a la pràctica de la bicicleta en totes
les seves modalitats en el barri de Volpelleres
√ Treballarem per recuperar els terrenys del golf Can San
Joan i proposarem la creació d’un parc de bici cros i altres modalitats emergents
√ Continuarem equipant els parcs amb zones per a la pràctica esportiva (pistes de lliure utilització, tennis taula, petanca,
parcs de barres, vòlei platja, etc.)
√ Crearem nous circuits i itineraris saludables amb la col·laboració dels centres d’atenció primària (CAP)
√ Treballarem un programa per a la millora de l’eficiència
energètica en instal·lacions i esdeveniments esportius
√ Actualitzarem les fonts de calor amb energies renovables
de manera gradual
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B - Impulsarem una pràctica esportiva de qualitat, universal i inclusiva
L’oferta esportiva de Sant Cugat és diversa i plural. Són molts els
agents que contribueixen al seu desenvolupament i consolidació. L’activitat física i l’esport evolucionen amb fermesa i constantment. Noves
tendències es presenten de manera transformadora davant la ciutadania, i des de l’àmbit municipal cal respondre i atendre totes aquestes
noves necessitats desenvolupant els corresponents programes:
Tecnologia i esport: Cal transformar la gestió i l’organització
de l’esport mitjançant les noves tecnologies (programes municipals, equipaments/reserves, competicions).
Turisme esportiu: l’esport entès com a motor de dinamització
econòmica i de la marca de ciutat.
Igualtat de gènere
√ Continuació del programa EMPAT
√ Posarem en marxa un nou programa de beques per la potenciació de l’esport femení
√ Endegarem un programa de formació per a personal tècnic
Esport social i inclusiu
√ Desenvolupament de programes i activitats accessibles i de
caire universal
√ Atenció a la diversitat funcional
√ Equipaments i espais esportius accessibles
√ Compliment del Pla Estratègic de l’ESPORT
√ Crearem un programa d’activitat física per a Pensionistes i
persones de més de 65 anys
√ Mantindrem els ajuts per a la contractació de monitors de suport per tal de garantir la igualtat d’oportunitats en la pràctica
esportiva

C - Suport al teixit associatiu
Les entitats esportives, com a principal agent dinamitzador de
l’esport a la ciutat, són peces clau per al foment i desenvolupament de la pràctica esportiva. Són igualment referents socials i
educatius que afavoreixen l’existència d’una societat més cohesionada.
√ Programa de suport per a l’organització de competicions i esdeveniments esportius
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Serveis d’atenció sanitària
Tot i no tenir competències, com a administració més propera sabem
i coneixem els reptes i és la nostra obligació treballar amb la Generalitat per tal de poder oferir als veïns i veïnes una atenció sanitària completa i de qualitat. Sant Cugat té una població de 90.000 habitants i,
per tant, li corresponen tres Centres d’Atenció Primària que ja estan
en marxa des de fa anys. De fet, el darrer, el del Turó de Can Mates es
va posar en marxa el 2015. A més dels CAP, a les Planes i a la Floresta
també hi ha atenció sanitària. Els reptes són els de treballar amb la
Generalitat les fórmules per completar aquesta xarxa i donar el màxim
de servei.

Treballarem amb la Generalitat per obtenir tots els serveis i equipaments per una atenció sanitària completa.
√ Sant Cugat necessita un hospital públic. Defensarem i continuarem treballant amb la Generalitat perquè l’hospital públic
sigui una realitat al municipi.
√ Treballarem amb la Generalitat per la necessitat de reforçar les urgències amb un Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) 7 dies a la setmana/24 hores.
√ Treballarem per una millor dotació del servei de consultes
externes, atenció ambulatòria.
√ Treballarem amb el Departament corresponent per aconseguir un centre sociosanitari i, mentrestant, assolir l’augment de llits públics de convalescència i mitja i llarga estada.
√ Volem que es redueixin les llistes d’espera a l’atenció primària, en les especialitats i en la rehabilitació.
√ Exigirem a la Generalitat el reforç i l’ampliació dels serveis
d’atenció en salut mental al municipi.
√ Impulsarem una prova pilot a escala local entre els equips
de Serveis Socials bàsics (dependència) i els equips de salut
dels CAP en relació a la història clínica compartida.
√ Continuarem treballant en la prevenció i lluita contra les
drogues i altres substàncies addictives, oferint serveis d’assessorament, atenció i impulsant accions de prevenció.
√ Treballarem per instal·lar en el Barri de Sant FrancescMonestir un centre ambulatori amb servei d’infermeria i consultes de medicina general, embrió del 4t CAP.
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Sant Cugat,
un bon model urbà
Espais públics de qualitat, infraestructures,
habitatge i mobilitat sostenible
El model urbà de Sant Cugat, dissenyat i construït al llarg dels darrers 30 anys, és un model d’èxit que es basa en l’articulació de la
ciutat a base de barris equilibrats, amb densitats moderades i
equipats, que es connecten entre ells per mitjà de la gran xarxa
de parcs que relliguen la ciutat i la completa xarxa ferroviària.
Volem una ciutat accessible per a tothom, amb una densitat adequada
per permetre la proximitat als serveis i a les oportunitats. Amb bons
equipaments. Una ciutat intel·ligent amb accés a l’habitatge, al transport, a l’energia i amb espais públics de qualitat.
Reconeixem la llar com a centre de la vida dels veïns i veïnes de Sant
Cugat, el lloc on les persones es desenvolupen i la base de la seva
dignitat i integració en la societat. Sant Cugat fa 30 anys que disposa
de l’empresa pública PROMUSA, el compromís ve de lluny i vol garantir l’accés a un habitatge digne, accessible i de qualitat. Volem anar
més lluny en polítiques d’accés a l’habitatge i proposem línies d’acció
que facilitin habitatge per al cicle de la vida, familiar,
emancipació/joves, envelliment.
Garantirem la preservació del nostre model de ciutat i li donarem
un nou impuls.
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Infraestructures i mobilitat sostenible
Sant Cugat és una ciutat que ocupa una posició territorial estratègica
dins del sistema de comunicacions viàries i ferroviàries. Aquest és un
dels seus actius principals com a sistema urbà. Però cal treballar perquè aquestes infraestructures evolucionin i s’ajustin a les necessitats
del seu entorn territorial i de la dimensió urbana de la ciutat. Cal desenvolupar les noves infraestructures del futur de la ciutat que permetin
garantir i potenciar la competitivitat territorial de la ciutat i atendre les
noves necessitats de la ciutadania.
√ Impulsarem la creació del segon túnel ferroviari de Collserola que desdobli l’actual línia de FGC i permeti incrementar
la freqüència i la capacitat de transport.
√ Abordarem l’estudi per al soterrament dels traçats ferroviaris actuals que creuen la ciutat. El desdoblament de la línia
existent de FGC a través del nou túnel implicarà una modificació del traçat actual. Cal aprofitar aquesta oportunitat per tal de
plantejar el soterrament de trams amplis de les dues línies de
FGC que en el futur permetin alliberar la ciutat de les barreres
que comporten i evitar els sorolls. Preveurem el cobriment total
de les vies d’ADIF-RENFE al seu pas per la ciutat.
√ Noves estacions ferroviàries i millora de les actuals. Abordarem amb el Ministeri de Foment l’estudi per a l’emplaçament
de la futura estació de “l’AVE” del Vallès en el traçat del desdoblament per fora de Barcelona, plantejant la seva localització
en l’encreuament entre les dues línies al costat de l’estació de
l’Hospital General.
√ Demanarem a FGC que abordi amb la màxima urgència
el projecte d’ampliació de l’estació de Sant Cugat. Treballarem per a la millora de les estacions de Mira-sol i de la Floresta.
√ Millorar la integració de la B-30 amb les vores de la ciutat.
Cal millorar la relació d’aquesta infraestructura amb els barris
que hi donen front en dos aspectes essencials:
√ Abordar un projecte integral de protecció acústica al llarg
de tot el traçat al seu pas per tots els barris que hi donen front
(Valldoreix, Mas Gener, Can Cabassa, Mira-sol, Volpelleres) a
partir de solucions efectives que permetin reduir els nivells
acústics sobre el conjunt de la ciutat mitjançant pantalles acústiques i dunes que vagin recorrent tot el llavi de contacte entre
la infraestructura i la ciutat i que alhora millorin la relació visual
entre la via i les vores. Seguirem prioritzant la primera fase d’urgència a Mas Gener, Valldoreix i Can Cabassa.
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√ Reclamar al Ministeri de Foment un pla de mobilitat que
permeti millorar el funcionament dels laterals de la B-30 i els
seus accessos i evitar o reduir les afectacions sobre la xarxa
local de la ciutat.
√ Ampliarem al màxim les zones d’accés wifi gratuït i serem
una ciutat pionera en la implantació del 5G.
√ Fomentarem l’accessibilitat universal en tots els equipaments públics, via pública, comunicació, mobilitat, parcs,
actes i festes populars.

• Mobilitat sostenible
La qualitat urbana i ambiental de Sant Cugat depenen també en
gran mesura de desenvolupar un model de mobilitat sostenible.
En aquest sentit apostem per algunes mesures clau:
√ Fomentarem l’ús de la bicicleta: completarem la xarxa de
carrils bici de la ciutat interconnectant-los tots entre ells i enllaçant totes les escoles, els parcs, les estacions de ferrocarrils i
els equipaments públics. Ampliarem les instal·lacions d’aparcament segur de bicicletes. Establirem un conveni amb FGC
per a la construcció de punts de recàrrega de bicis elèctriques
a totes les estacions. Impulsarem un pla integral de desplaçaments en bicicleta a les principals empreses de la ciutat mitjançant convenis i bonificacions.
√ Posarem en circulació el MARXA-BUS, una línia de bus
nocturn que apropi els nostres fills i filles de les zones d’oci al
centre.
√ Implantarem la zona 30 a la ciutat amb l’objectiu de potenciar l’ús de la bicicleta i millorar la convivència amb els vehicles
de motor.
√ Replantejarem la xarxa actual de transport urbà amb
l’AMB per fer-la més eficient i ajustada a les necessitats dels
diferents barris de la ciutat i amb una major freqüència de pas,
de manera que la seva utilització esdevingui una opció de mobilitat majoritària per la ciutadania.
√ Establirem un nou model d’ordenació de la mobilitat rodada substituint l’esquema actual previst en forma de ronda perifèrica i eixos principals, per un nou model basat en anelles
interconnectades i bosses d’aparcament dissuasiu que s’ajusti
millor a la configuració dels barris i els carrers de la ciutat, eviti
afectacions greus sobre espais emblemàtics de la ciutat, i permeti reduir la pressió dels vehicles sobre el centre.
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√ Revisarem l’actual pla de mobilitat urbana. Actualitzarem
el Pla de mobilitat per adaptar-lo als nous models de mobilitat
i les noves tecnologies.
√ Impulsarem el desplegament del vehicle elèctric mitjançant la instal·lació de nous punts de recàrrega en espais públics
i la implementació de mesures que facilitin les instal·lacions de
recàrrega en els aparcaments públics i en els comunitaris.
√ Reduirem la pressió dels vehicles de càrrega i descàrrega
sobre el centre (la darrera milla) promourem una col·laboració
publicoprivada per a la definició, creació i implementació d’un
nou model de negoci que permeti resoldre el tema del repartiment de mercaderies. Proposarem espais públics on les empreses podran crear un centre logístic a partir del qual es pugui
fer de manera sostenible el repartiment de mercaderies, preservant el centre i millorant la qualitat de l’aire i alhora reduint
el soroll i l’impacte visual.
√ Treballarem conjuntament amb l’AMB per tal d’estendre
el transport a demanda als barris més allunyats del centre.
Incidirem en la modificació de les línies per incrementar la freqüència de pas, creant nodes de comunicació que millorin les
freqüències de pas i fomentin l’ús del transport públic.
√ Habilitarem més espais d’estacionament dissuasius connectats amb el centre amb llançadores amb freqüència de pas
de 10 min en hores punta. També els caps de setmana.
√ Fomentarem la incorporació al transport públic de vehicles
autònoms, sense conductor, per donar resposta a necessitats
específiques de zones determinades de la ciutat.
√ Fomentarem i regularem apropiadament l’ús dels vehicles
de mobilitat personal, per a la darrera milla de desplaçament.
√ Continuarem bonificant les empreses que fomentin l’ús
del transport públic o, en el seu defecte, l’ús compartit del vehicle privat.
√ Elaborarem un mapa interactiu d’aparcaments per tal que
es pugui conèixer on hi ha places lliures per aparcar el vehicle.
√ Instal·larem una cinta mecànica que connecti l’avinguda Rius
i Taulet amb l’avinguda Catalunya.
√ Transport Escolar Municipal: volem ser un municipi pioner
en aquest aspecte. Iniciarem una prova pilot amb diversos centres escolars, l’objectiu és la seguretat dels infants i reduir els
vehicles particulars en hores punta.
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• Habitatge adequat i assequible
L’accés a l’habitatge és un dels principals problemes que actualment
té plantejat l’àmbit metropolità de Sant Cugat. Molt especialment el
fort increment dels preus de lloguer d’habitatges que s’ha produït en
els darrers dos anys està allunyant cada cop més persones i famílies
de l’accés a l’habitatge.
La clau principal per tal de millorar aquesta problemàtica passa per
l’increment substancial de l’oferta d’habitatge assequible en règim de
lloguer i dona pas a impulsar noves formes alternatives de producció
dels nous habitatges.

√ Incrementarem el parc públic de lloguer mitjançant dues
vies en paral·lel:
√ Construirem nous habitatges de lloguer sobre sòls públics
(Pla PROMUSA 2018-2030) fins a assolir un nombre mínim de
1.857 habitatges públics en règim de lloguer l’any 2030 (un 5%
del parc total). Dins del proper mandat la previsió és construir
415 nous habitatges.
√ Construirem nous habitatges de lloguer sobre sòls d’equipaments que no tinguin un ús assignat i també sobre sòls
privats que siguin adquirits per l’Ajuntament mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte. La previsió de construcció
de nous habitatges mitjançant ambdós mecanismes dins del
proper mandat és de 250 habitatges.
√ Establir noves mesures normatives que garanteixin que el
30% de tots els nous habitatges que es construeixin per
part de la iniciativa privada a partir del 2019 siguin protegits
i en règim de lloguer. Això permetrà que el parc total d’habitatge
assequible s’incrementi uns 850 habitatges més dins del període 2019-2023.
√ Impulsarem la creació de cooperatives locals d’habitatge
i posar a disposició sòls per al desenvolupament de noves actuacions en règim de cessió d’ús. Mitjançant aquesta fórmula
pretenem propiciar noves maneres d’accedir i de viure l’habitatge que potenciïn els valors de col·laboració i de convivència
per la ciutadania i també d’arrelament a la ciutat i els seus barris. L’objectiu és poder desenvolupar una iniciativa cooperativa
per a la Floresta, el centre històric, Monestir-Sant Francesc,
Mira-sol i Sant Domènec.
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√ Impulsar noves formes d’accés i ús de l’habitatge: el cohabitatge, especialment adreçat a col·lectius específics (joves,
gent gran, famílies monoparentals). Ajustarem la normativa urbanística per tal de possibilitar la implantació de noves formes
d’habitatge compartit sobre finques particulars.
√ Impedir l’expulsió dels residents en edificis existents. Impedirem que les operacions de remodelació d’edificis comportin l’assetjament immobiliari i l’expulsió dels seus residents
mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte, amb l’exercici
d’aquest nou mecanisme garantirem que les persones residents
no perdin el seu habitatge per causa de la pressió del mercat
immobiliari.
√ Treballarem també en l’erradicació de les males pràctiques en relació amb l’habitatge oferint un servei específic a
l’Oficina d’Habitatge, d’assessorament legal pel que fa al lloguer i la venda de l’habitatge (fiances excessives, clàusules
abusives,...).
√ Lluita contra la pobresa energètica. Crearem un servei d’assessorament gratuït per a tota la ciutadania sobre projectes de
millora energètica en els edificis, que permeti reduir la despesa
pels consums de gas i d’electricitat i reduir les emissions de
CO2.
√ Incrementarem la partida pressupostària amb ajuts específics per a la millora energètica a famílies amb recursos
econòmics escassos, complementària als ajuts a la rehabilitació
de l’AMB.
√ Reforçarem la línia d’ajuts existent per a les millores en
l’interior dels habitatges, ja sigui per a la millora de l’accessibilitat com de l’eficiència energètica.
√ Incorporarem als edificis de la gent gran sistemes de monitoratge voluntaris (sensors d’impacte, comptadors electrònics, sensors de portes, etc.), que permetin garantir-ne la
qualitat de vida i l’atenció immediata en cas que fos necessari.
√ Oferirem un servei coordinat amb el centre de control de
monitorització de les urgències a les persones que viuen
soles per tal de ser ateses de manera immediata en cas de necessitat coordinat amb els serveis socials i com a complement
de la Teleassistència.
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• Model urbà
Hem construït una ciutat amable, saludable i inclusiva, però la ciutat
és viva i canviant, i per això és important afrontar l’accessibilitat, especialment als barris més antics. Cal coordinar les accions previstes
als diferents plans existents; accessibilitat, enllumenat, verd urbà, i millorar les condicions de l’espai públic; voreres, calçades i enllumenat
allà on sigui necessari.
√ Amb la finalitat de compatibilitzar l’accessibilitat, l’arbrat públic, l’estacionament i els serveis públics, estudiarem i començarem a transformar els carrers del barri de Sant Francesc
en carrers de prioritat invertida amb plataforma única.
√ Continuarem millorant la il·luminació dels passos de vianants.
√ Actualitzarem el Pla director de l’enllumenat millorant-ne els
nivells allà on calgui, sempre amb l’objectiu de garantir la seguretat i al mateix temps sent sostenibles.
√ Espai per a la Innovació Urbana a Volpelleres amb el Library
Living Lab, la nova biblioteca central urbana volem que s’especialitzi en la innovació urbana i la sostenibilitat.
√ Oferirem un espai de la ciutat per tal que la ciutadania, la
xarxa de talent, les universitats, empreses especialitzades testin i desenvolupin projectes que puguin millorar la qualitat de
vida i que estiguin basats en les dades, tecnologia i participació
amb el focus posat en la sostenibilitat. Els resultats d’aquests
projecte seran escalats a nivell ciutat.
√ Millora dels barris, impulsarem un pla estratègic de cada
barri cooperant amb els veïns i veïnes (Mira-sol, la Floresta, les
Planes, etc.)
√ Posarem en marxa un PLA INTEGRAL DE DESENVOLUPAMENT DEL CENTRE HISTÒRIC, actuar en el sector des de
totes les seves vessants: comercial, social, urbana i cultural.
√ Projectarem i planificarem nous creixements (els sectors Can
Cabassa i Can Fontanals) com a barris 100% sostenibles. Desenvoluparem barris que seran model de sostenibilitat i d’urbanisme centrat en les persones, amb habitatge protegit, parcs,
serveis i connexions amb el centre. Els nous sectors de creixement seran NZEB, és a dir sostenibles energèticament, i han
d’incorporar tots aquells serveis i infraestructures que garanteixin aquest objectiu. Seran barris connectats, intel·ligents,
amb sensors que impulsin l’estalvi i generin nous recursos, dissenyats per al futur.
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√ Finalitzarem les actuacions previstes en el Pla d’accessibilitat per aconseguir una ciutat 100% accessible.
√ Paisatge urbà i periurbà, volem una ciutat harmoniosa, amable en el seu espai urbà, atractiva en la seva arquitectura, per
això engegarem projectes de millora urbana, rehabilitació de
mitgeres, recomposició d’espais urbans malmesos, etc.
√ Pacificarem totes les entrades a la ciutat garantint aparcament en aquestes àrees de la ciutat i connectats amb transport públic amb el centre. Convertirem l’avinguda Rius i Taulet
i l’avinguda de Gràcia en dues entrades a la ciutat ben il·luminades i amb un transit pacificat.
√ Treballarem per obtenir el màxim guardó que atorga Vila Florides.
√ Connectarem els barris de Coll Favà i Volpelleres superant
la separació de la via del ferrocarril (Coll Favà-Volpelleres) i
generant nous espais per a equipaments. Iniciarem el cobriment dels 1.400 metres de vies a cel obert de RENFE que
actualment separen els barris de Coll Favà, Volpelleres i l’àmbit
del CAR i Can Sant Joan, generant sobre l’espai cobert un
ampli eix verd que connecti els parcs de Can Vernet, del Mirador, del Torrent de Ferrusons i el bosc de Volpelleres; nous equipaments de barri i de conjunt de ciutat; aparcaments,
habitatges per a joves i nous espais per a la implantació d’empreses i serveis.
√ En aquest espai remodelat es crearà un intercanviador entre
l’estació de Volpelleres i l’estació de RENFE.
√ Transformarem els espais industrials obsolets al sud de
l’avinguda de Cerdanyola i relligarem els barris del Monestir
i Pla del Vinyet. Es tracta de crear una nova centralitat potent
a l’est de la ciutat que permeti completar l’eix comercial i de
vianants que ha de recórrer la ciutat des de l’estació de Sant
Cugat, el Monestir i el final de l’avinguda Cerdanyola i el parc
de la Pollancreda.
√ Connectarem Mira-sol amb els sectors de Can Fontanals
i el Centre Comercial mitjançant la construcció d’una passera
de vianants i bicicletes i un nou pont per a vehicles entre l’estació i el camí de Can Ametller.
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Prosperitat
Nous models de producció,
el coneixement i la innovació.
A Sant Cugat hi ha 8.200 autònoms i més de 3.000 empreses, moltes volen créixer i arrelar-se a la ciutat. Hem fet bé la feina! Però
en volem més, preparem la ciutat per prosperar!
La proximitat i la bona connectivitat amb Barcelona ens permet
posicionar-nos com a localització de primer ordre per a empreses
innovadores.
Volem uns parcs empresarials excel·lents, amb nous serveis.
A Sant Cugat hi ha 8.200 persones que treballen per compte propi,
els autònoms! Volem ser una administració pionera en l’atenció i
el suport a les persones emprenedores.
Volem també explorar nous models de producció amb alt valor
afegit associats al desenvolupament urbà.
Tenim la plena convicció que l’educació és un dels pilars fonamentals de l’estat del benestar. Hi hem destinat grans esforços, més enllà
de les nostres competències. L’educació és l’ascensor social d’una
societat completa. Sant Cugat té quatre universitats i bons centres
educatius de primària i secundària, públics, concertats i privats. Volem
continuar endavant potenciant la promoció del coneixement i la innovació.
Treballarem per garantir l’accés a ocupacions adequades i salaris
decents, fomentarem el creixement de l’economia local creant un ecosistema empresarial en què les empreses puguin ubicar-se amb facilitat, créixer sense problemes i oferir més llocs de treball, alhora,
fomentarem l’economia social i fomentarem el consum local.
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• Nous models productius
Aprofitant el potencial econòmic de Sant Cugat, volem que la ciutat creixi econòmicament i augmenti la productivitat amb nous
emprenedors i emprenedores en sectors disruptius. També creiem en la necessitat de fomentar l’economia col·laborativa i les
noves tecnologies.

• Empresa
√ Suport a noves implantacions empresarials, crearem el
servei de localització empresarial per mitjà del qual s’oferirà
suport especialitzat a noves implantacions d’activitat econòmica, nacional i internacional. Impulsarem la figura del gestor/a
del parc empresarial.
√ Impulsarem un canvi de plantejament urbanístic per facilitar la ubicació d’empreses de serveis (per exemple una escola bressol) en els parcs empresarials i promoure l’arrelament
del teixit empresarial existent.
√ Impulsarem programes d’emprenedoria en totes les etapes
del cicle vital, centres educatius, espais de lleure, majors de 45
anys, etc.
√ Crearem l’oficina de polítiques europees i relacions internacionals, que s’ocuparà d’informar sobre oportunitats de finançament.
√ Promourem agermanaments temàtics amb ciutats líders;
mobilitat, sostenibilitat, esport, cultura, polítiques socials, envelliment, etc. Aquests agermanaments també han d’estar
acompanyats de la participació ciutadana i la xarxa de coneixement.
√ Impuls de petits tallers de reparació, fabricació i disseny.
Treballarem per crear una identitat i sinergia entre propietaris
de locals i petits emprenedors del sector de la moda, tallers,
disseny, etc.
√ Suport a les cooperatives i a projectes d’economia social.
√ Programa de suport a persones que treballen per compte
propi, les autònomes i impuls en la creació d’una xarxa.
√ Atracció i manteniment del talent: farem més agradable
l’estada a la ciutat de les persones que hi venen a treballar i incrementarem la connexió dels parcs empresarials amb les estacions de transport públic i les diferents centralitats de la
ciutat.
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√ Impulsarem jornades de bones pràctiques.
√ Iniciarem un programa de mentoratge en què persones directives de grans empreses locals mentoritzin pimes i start-ups.
√ Posarem en marxa programes d’acceleració conveniats
amb universitats.
√ Establir col·laboració amb la xarxa d’espais de coworking
de la ciutat.
√ Simplificarem i agilitzar tota la tramitació necessària per
implantar una empresa, negoci o comerç i/o fer-lo créixer.
√ Establirem una programació estable relacionada amb la
promoció econòmica i la innovació (conferències, trobades,
congressos).
√ Crearem una xarxa d’itineraris saludables als parcs empresarials que permetran la millora de la qualitat de vida dels treballadors i treballadores.
√ Impulsarem la promoció internacional de Sant Cugat potenciant el web santcugatinternacional.cat i creant una xarxa
d’ambaixadors/es que viuen fora de Catalunya per generar
oportunitats.
√ Programarem trobades, debat i confluència del món del
comerç i de l’empresa que permeti l’intercanvi d’experiències
en sectors com la intraemprenedoria, la indústria 4.0, la intel·ligència artificial, l’economia circular i l’economia social i solidària
i utilitzarem el Living Lab (Volpelleres), un espai innovador basat
en la digitalització, l’eficiència energètica, la sostenibilitat i la innovació tecnològica.
√ Volem ser ciutat pilot per a la implementació del 5G, treballarem amb la Generalitat un conveni per aconseguir-ho.
Promourem un agermanament amb una ciutat del nord d’Europa.
√ Treballarem la dimensió empresarial dels agermanaments
amb La Haba i amb Alba.
√ Implantarem llançadores des de les estacions de ferrocarril
Volpelleres, Hospital General i Sant Joan cap als parcs empresarials.
√ Continuarem fomentant l’ús de la bicicleta i el patinet i altres vehicles no contaminants.
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√ Crearem la Taula empresarial, unint totes les persones representants d’associacions del sector.
√ Mantindrem el nostre suport a les diferents associacions
empresarials de la ciutat.

• Comerç
Donarem un nou impuls al comerç de proximitat a través
d’un Pla director del comerç que contempli estratègies digitals, faciliti l’aparcament i nous models de negoci per als
comerços locals i dinamització de locals buits, en col·laboració amb el sector comercial, empresarial, universitari i immobiliari.
√ Afrontarem el reptes de l’e-commerce amb polítiques valentes i consensuades amb el sector.
√ Dinamitzarem els carrers comercials per mitjà d’un programa d’activitats culturals amb la col·laboració de les entitats
de la ciutat.
√ Ubicarem carrets de la compra compartits en tots els mercats municipals i en els aparcaments.
√ Facilitarem nous models de negoci que promoguin l’ocupació dels locals buits.
√ Reforçarem des de l’oficina d’atenció a l’empresa la informació i xifres sobre les quals dissenyar un pla de negoci per evitar el fracàs.
√ Impulsarem la Taula del Comerç amb totes les associacions
i entitats relacionades amb el sector comercial on es podrà debatre noves polítiques i accions d’atracció i consolidació del
petit comerç urbà.
√ Donarem suport per impulsar campanyes de fidelització i
bonificació d’aparcaments.
√ Reforçarem la informació comercial a l’App Sant Cugat.
√ Mantindrem els ajuts al pagament de l’IBI als establiments
que fomentin la cultura i l’aprenentatge artístic, i ampliarem
aquest suport als comerços emblemàtics de la ciutat.
√ Promourem la realització de fires de comerç local a la Sala
polivalent (sobre els cinemes).
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• Ocupació
√ Treballarem per una plena ocupació de qualitat.
√ Potenciarem encara més el servei Sant Cugat feina, espai
d’assessorament i orientació laboral obert a tota la ciutadania.
√ Impulsarem un Programa intensiu per a dones i homes
més grans de 45 que estiguin en situació d’atur.
√ Promourem la inserció laboral de les persones amb discapacitat intel·lectual treballant directament amb les empreses:
prospecció d’empreses, sensibilització explicant els beneficis i
les necessitats d’aquestes persones.
√ Treballarem amb els Serveis Socials un programa d’atenció integral.
√ Mantindrem el conveni amb el servei INCORPORA (inserció laboral de persones en risc).
√ Impulsarem programes d’inserció com el programa Horts
Urbans de Can Montmany en altres disciplines com la mobilitat
sostenible o la tinença d’animals.
√ Continuarem donant oportunitats per mitjà dels Plans d’ocupació municipals.
√ Volem ser un ajuntament DUAL, treballarem amb els centres
educatius per establir convenis de col·laboració que permetin
generar un centre de creuament d’oportunitats publicoprivat
que generi nova activitat empresarial relacionada amb mancances reals que generi el nostre entorn (exemple NEC d’Orlando).

• Coneixement
Sant Cugat té els ingredients i els actors necessaris per fer un salt en
innovació i coneixement. Volem que el talent de la ciutat reverteixi a la
ciutat. Sant Cugat ha d’aprofitar el coneixement que generen les seves
universitats. Hem de mantenir i potenciar els convenis amb aquests
centres i orientar-los cap una visió compartida. Volem ser un campus
urbà.
√ Crearem la plataforma Open data, que inclourà una base
de dades incorporant informació de tots els serveis i actius de
la ciutat. Aquesta plataforma serà accessible i serà capaç d’oferir la possibilitat de creació de nous models de negoci a la
ciutat mitjançant l’anàlisi de les dades contingudes.
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√ Crearem una xarxa de coneixement ciutadana per a la millora de la ciutat amb la finalitat que participi de manera activa
en la presa de decisions i en la creació de nous serveis i models
de gestió.
√ Promourem agermanaments temàtics amb ciutats líders;
mobilitat, sostenibilitat, esport, cultura, atenció a la gent gran,
etc. Aquests agermanaments també haurien d’estar acompanyats de la participació ciutadana de la xarxa de coneixement.
√ Volem que la nova Biblioteca central urbana sigui un veritable centre d’accés al coneixement analògic i digital.
√ Impulsarem un reconeixement als estudiants de la ciutat
que destaquin pel seu compromís, talent, creativitat i innovació.
√ Volem convertir Can Montmany en un centre de coneixement en la lluita contra el foc i alhora en un centre de recuperació de les tasques agrícoles.

• Educació
Des de Junts per Sant Cugat fem de l’educació la nostra prioritat
i el motor de la prosperitat. Les competències municipals es redueixen al manteniment dels centres públics, però nosaltres sempre hem anat més enllà i ho volem continuar fent.
La innovació i la transformació educativa que vivim a les aules requereixen suport a la formació, espais de reflexió i acompanyament, i
compartir bones pràctiques. Dotar les escoles d’aquest impuls i rigor
pedagògic esdevindrà un potencial per a tots i cadascun dels centres
educatius.
√ Crearem la Xarxa local de transformació educativa.
√ Donarem suport als centres escolars que estan treballant per
reformular els patis i fer-los més inclusius i coeducatius.
√ Volem endegar un programa d’educació emocional, en
què el respecte, l’empatia i la cooperació siguin els protagonistes de forma transversal i en totes les etapes educatives. Ens
volem preocupar que tots els nens i nenes aprenguin els valors
que implica el dret a exercir la ciutadania.
√ Creiem en la millora de la formació professional i en la
seva importància, volem ser un municipi DUAL amb especialitats relacionades amb farmàcia, biotecnologia, informàtica,
robòtica, aeronàutica i videojocs.
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Nous equipaments educatius:
√ Construcció de l’Escola La Mirada al barri de Volpalleres, un espai educatiu innovador i referent, al servei de
la pedagogia i el projecte educatiu de l’escola.
√ Planificació de la 13a escola pública i d’un INSTITUT
ESCOLA en el marc del treball conjunt amb el Departament
d’Educació de la Generalitat.
√ Nova escola bressol al barri de Volpelleres.
√ Treballarem per aconseguir un centre especialitzat en
educació especial que sigui centre de referència per a la
resta d’escoles del municipi i ofereixi programes específics
de suport a la participació de l’alumnat amb necessitats
educatives especials en contextos ordinaris.
√ Programa de segones oportunitats i formació al llarg de
la vida:
√ Itineraris de formació acadèmica i laboral que permetin reorientar les carreres acadèmiques i professionals, atenent les
diferents capacitats i talents.
√ Impulsarem una escola de 2a oportunitat on persones
joves i no tan joves puguin aprendre un ofici i trobar una feina.
√ Treballarem perquè els nois i noies que estudien a la ciutat
puguin fer les seves pràctiques en les diferents empreses
públiques i privades.
√ Mantindrem la Tarifació social i ajuts per a activitats fora de
l’horari escolar (garanties educatives) Educació 360.
√ El lleure; els temps i espais fora d’horari escolar són educatius i aporten valor a l’educació integral dels infants i
joves. Incrementarem els recursos per garantir l’accés és
cabdal per reduir les desigualtats, i fomentarem el lleure inclusiu.
√ Impulsarem un programa de foment STEM (ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques). La tecnologia com a eina
educativa incentiva la motivació per l’aprenentatge, alhora que
capacita els alumnes per a les competències en tecnologia, informació i comunicacions
√ Reforçarem l’eix Cultura-Educació, treballant amb les entitats i equipaments culturals de la ciutat
√ Mantindrem els ajuts a les escoles de música privades homologades.
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• Turisme
Fa anys que treballem per consolidar un Turisme cultural, de negocis i esportiu. Hem creat nombrosos productes turístics perquè
creiem fermament que Sant Cugat té un posicionament territorial
magnífic i uns atributs excel·lents per poder tenir un paper rellevant en el sector turístic català. És, per tant, una oportunitat de
poder crear la personalitat de la marca turística de Sant Cugat,
que ajudarà en la projecció nacional i internacional de la nostra
ciutat.
√ Creació de l’Observatori d’activitats relacionades amb el
turisme de Sant Cugat, que ens permetrà orientar totes les accions relacionades amb aquest sector en el futur
√ Impulsarem nous canals que posicionin Sant Cugat com
a destinació d’Slow Tourism, de Turisme saludable i Turisme
cultural.
√ Treballarem perquè la Unesco reconegui els 144 capitells
del claustre com a Patrimoni de la Humanitat.

• Economia verda i circular
√ Incorporarem els principis d’ús eficient dels recursos en
els diferents estadis de producció i consum. Passar d’una economia lineal a una de circular.
√ Estudiarem la implantació del pagament per generació, la
taxa de tractament de residus anirà en funció de la quantitat de
residus que es generi i el nivell de reciclatge. Estudiarem nous
models que permetin incrementar la ràtio de recuperació per
sobre del 65%.
√ Incorporarem tecnologia per reduir l’incivisme i millorar la
imatge de la ciutat.
√ Eliminarem els contenidors soterrats per implantar un
model que s’adapti a les necessitats dels veïns i comerços, i
que incrementi l’eficiència del servei i la qualitat dels residus recollits.
√ Potenciarem l’intercanvi d’objectes entre veïns i veïnes
per mitjà de l’App dissenyada a tal efecte i que també servirà
per planificar-ne les recollides.
√ Potenciarem l’ambiteca com espai de creació i formació
en temes de sostenibilitat.
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√ Impulsarem la creació d’una segona ambiteca al punt verd
de Can Calopa (Valldoreix).
√ Acostarem el servei d’ambiteca als barris amb un projecte
pilot d’ambiteca mòbil.
√ Continuarem amb la implantació de criteris d’economia
circular, tal com estem fent els darrers anys, promovent nous
llocs de treball i oferint nous serveis a la ciutadania.
√ Continuarem fomentant els horts urbans a tota la ciutat.
Promourem la pagesia a diferents espais, com Can Montmany
o Torrenegra.
√ Promourem iniciatives existents com Alimentem Collserola per tal que als menjadors escolars es consumeixin productes de quilòmetre zero conreats a Sant Cugat. Es formarà els
equips docents i els cuiners per tal que tot el produït a la ciutat
es consumeixi i/o es conservi per al seu ús posterior.
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Dimensió territorial
Sant Cugat és una ciutat ben connectada i ben desenvolupada,
dotada d’espais naturals preservats com la serra de Collserola
(àmbit Torre Negra) i de moltes zones verdes. Volem connectar
tots els parcs i crear un gran parc urbà que cusi tota la ciutat.
Pensem que en aquest mandat hem de desenvolupar i fer realitat
un pla per connectar tots els barris amb el centre, que s’hi pugui
arribar a través d’un trajecte amable, lliure de cotxes.
Volem lluitar contra el canvi climàtic i també ens volem preparar
per resistir-ne les conseqüències.

• Territoris articulats
Sant Cugat està molt ben connectada amb Barcelona i amb les principals ciutats del Vallès Occidental com Terrassa o Sabadell. Tot i això,
el Vallès té uns reptes importants a resoldre pel que fa a mobilitat, Sant
Cugat no pot deixar d’impulsar canvis en aquest sentit que afavoreixin
tot el territori.
√ Treballarem per a la creació del segon túnel ferroviari de
Collserola que desdobli l’actual línia de FGC i permeti incrementar la freqüència i la capacitat de transport
√ Treballarem per connectar Sant Cugat i Barcelona a través d’una via ciclable
√ Liderar amb Sabadell i Terrassa l’elaboració d’un Pla de
mobilitat del Vallès que millori la mobilitat a la comarca.
√ Treballar per aconseguir una estació d’alta velocitat
√ Tenim una xarxa de ferrocarril al municipi amb set estacions, el nostre “metro” hem d’aconseguir la intermodalitat en
aquestes set estacions de ferrocarril i alhora un bitllet integrat
(zona0-stc).
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• Ecosistemes i biodiversitat
Hem de continuar treballant per preservar els ecosistemes, millorar els parcs i procurar infraestructures per a les persones que
tenen animals de companyia com els gossos. Millorar els corredors biològics i les infraestructures verdes a tots nivells. Però
també hem de fomentar la biodiversitat urbana en els nostres
parcs.
√ Unirem els 13 parc existents creant un gran parc urbà que
recorrerà tot Sant Cugat en bicicleta o a peu.
√ Collserola, el nostre gran parc metropolità. Persistirem i intensificarem els mecanismes de preservació del parc de Collserola per tal de garantir que en el seu entorn no es produeixi
cap nou creixement residencial ni la implantació de noves infraestructures, i aprofundirem els instruments de conservació
del parc i de prevenció d’incendis. Reafirmem el nostre compromís en la defensa de Torre Negra
√ Garantirem la preservació i la posada en valor dels espais
naturals del nord de la ciutat. Farem de la serra de Galliners
el nostre segon parc metropolità del nord.
√ Preservarem i potenciarem les infraestructures verdes
que connectin els dos grans parcs: Collserola i serra de Galliners, mitjançant l’estructura dels torrents i dels grans parcs
urbans de la ciutat.
√ Volem mantenir, potenciar i recuperar les zones rurals, els
cultius i les zones boscoses (Can Montmany, horts, ...).
√ Crearem una protecció especial per a l’estany dels Alous,
i establirem connectors que permetin millorar-ne l’accessibilitat
des dels barris.
√ Impulsarem la construcció d’instal·lacions per a la cura i
protecció de la fauna autòctona (centre de recuperació de
fauna)
√ Construirem un Centre d’acollida d’animals abandonats
√ Farem de Sant Cugat la ciutat capdavantera en la reducció d’emissions de CO2 al país, i un referent en sostenibilitat
√ Continuarem vetllant per la utilització responsable de productes en el manteniment de la ciutat.
√ Vetllarem per la conservació de les zones boscoses evitant les situacions de risc de foc i potenciant sistemes com
els ramats de bens.
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√ Treballarem per la naturalització de la pedrera Berta
√ Treballarem per conservar els ecosistemes aquàtics com
l’estany de Can Borrell
√ Treballarem per controlar i contenir les plagues urbanes

• Resiliència vers el canvi climàtic
Hem de millorar la gestió del risc, incrementar la capacitat d’adaptació dels sectors socioeconòmics i dels sistemes naturals.
Volem treballar per ser una ciutat resilient.
Una ciutat equipada i organitzada per prevenir i gestionar qualsevol episodi advers, sigui una ventada, nevada, pluja intensa, o atac
cibernètic. La ciutat ha d’estar preparada i incrementar la seva
capacitat d’adaptació.
La ciutat s’ha de veure com un sistema de sistemes interconnectats,
en què una afectació a un servei altera en cascada la resta de serveis.
√ Ens comprometem a la lluita urgent contra el canvi climàtic.
√ Continuarem implementant mesures d’adaptació al canvi
climàtic; sistemes urbans de drenatge sostenible, augment de
les zones verdes per reduir la temperatura de la ciutat, control
de la mobilitat per millorar la qualitat de l’aire, etc.
√ Partint de l’anàlisi existent de serveis i infraestructures, continuarem treballant per aconseguir que Sant Cugat sigui
una ciutat resilient capaç d’afrontar impactes de caire meteorològic, social o tecnològic. Crearem l’oficina de la resiliència, amb la figura d’un coordinador/a i un equip que treballaran
coordinats amb els serveis municipals per simular situacions i
planificar les actuacions quan hi hagi un impacte a la ciutat per
retornar a la situació inicial amb la major brevetat possible.
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Una governança exemplar
Millorem la gestió de la ciutat
Sant Cugat ha fet els deures i té una administració sanejada que
paga els proveïdors puntualment. Una ciutat que ha sabut resistir
l’embat de la crisi sense perdre bons indicadors.
Tot i això sempre hi ha possibilitats de millora i volem garantir la
bona gestió de les polítiques urbanes, acostant-les a les necessitats de la ciutadania per aconseguir una ciutat més inclusiva i
transparent.
Volem aconseguir un millor finançament per tal de garantir millors
serveis públics. Hem estat un govern responsable i encara ho
volem ser més orientant i obrint l’Administració a la fiscalització
ciutadana.

• Governança eficient
Volem que la ciutadania formi part activa de tota l’acció municipal,
des dels primers nivells de plantejament fins al final de l’execució
dels projectes i de les propostes.
Els espais de l’Ajuntament han de ser també els espais de tothom,
en els quals es puguin plantejar i desenvolupar iniciatives i propostes colze a colze amb el personal de l’Ajuntament.
Proximitat i eficàcia. La gestió pública ha de ser transparent, honesta,
i també eficaç i propera. Treballarem al costat dels veïns i veïnes en
els espais de l’Ajuntament, en xarxa, i sobre el terreny per tal d’abordar
i implementar conjuntament les solucions a les necessitats del nostre
municipi, respectant i integrant la diversitat i la complexitat.
√ Enfortirem i estructurarem les àrees de governança d’acord amb les necessitats públiques, creant noves àrees de treball que facilitin el diàleg entre àmbits, entre sectors, orientats
tots a la sostenibilitat de les persones, dels serveis, de la ciutat
i d’acord amb el nostre projecte polític
√ Potenciarem encara més les oficines d’atenció ciutadana
als barris.
√ Continuarem treballant per tal que la perspectiva de gènere
es reflecteixi en totes les eines de governança.
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√ Ens comprometem a mantenir les bones xifres d’execució
pressupostària, les xifres financeres, les bones ràtios d’endeutament, els terminis de pagament, i el control de la despesa
com a prioritats de l’àrea econòmica.
√ Treballarem amb les administracions supramunicipals per
agilitzar tots els tràmits de més enllà del nostre marc competencial.
√ Treballarem per implantar l’Administració 4.0 i fer efectiu
el dret de la ciutadania a relacionar-se amb les administracions
públiques per mitjans electrònics quan així ho decideixi.
√ Promourem la reutilització de les dades obertes en els fòrums entre administracions públiques i comunitats de reutilizadors perquè les dades obertes tinguin el seu potencial
d’impacte social i/o econòmic.
√ Impulsarem adequacions tecnològiques com la intel·ligència artificial, la robotització, el blockchain i el big data, no com
un fi en si mateixes, sinó pensant en la ciutadania i en la generació de valor públic.
√ Revisarem les carteres de serveis i els compromisos en
relació a terminis amb la finalitat de reduir i simplificar al
màxim el tràmit administratiu. La simplificació administrativa
serà una prioritat del mandat. Redactarem una ordenança d’agilització administrativa.
√ Millorarem el tràmit de llicències urbanístiques i d’activitats. Les noves tecnologies permeten simplificar i fer més senzillis els procediments. Volem un Ajuntament que ajudi la
ciutadania a resoldre les seves necessitats, no que li imposi requeriments administratius feixucs.
√ Canviarem els mecanismes de tramitació actuals de les
llicències urbanístiques per tal de fer-ne molt més senzilla
l’obtenció i també de reduir-ne dràsticament els terminis de la
tramitació a menys de la meitat dels màxims legals. Volem que
el desenvolupament dels nous projectes dels emprenedors i les
empreses sigui realment fàcil i ràpid a Sant Cugat, i deixi de suposar només un exercici de fiscalització i passi a ser també un
exercici d’acompanyament i de suport.
√ Treballarem les dades i la seva lectura com una eina de
gestió eficaç.
√ Facilitarem els tràmits en línia a través dels mitjans que
la ciutadania ja utilitza en el seu dia a dia, com, per exemple,
mòbil, targeta bancària, etc. aplicant la tecnologia necessària.
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• Participació i transparència
En el marc d’un món globalitzat, heterogeni i complex, el futur de
la convivència democràtica i del sistema polític està vinculat a l’aprofundiment democràtic i, per tant, a la capacitat i la disponibilitat de la ciutadania per participar i comprometre’s en la cosa
pública.
El municipi de Sant Cugat del Vallès compta amb una ciutadania
amb un elevat grau de maduresa que li confereix plena capacitat
per organitzar-se i intervenir en la presa de decisions de ciutat. Al
mateix temps, l’Ajuntament ha realitzat un esforç especialment
remarcable els darrers anys, tant en el camp normatiu com en l’operatiu, i ha creat el Comissionat de participació ciutadana, que
disposa de noves infraestructures i eines, i multiplica els espais i
òrgans estables de participació i els processos participatius.
El bagatge que acumula la ciutat, juntament amb el compromís
polític amb la participació democràtica, la situa en un punt des
d’on s’obren noves perspectives, i és oportú fer un pas més enllà:
accedir a un nou paradigma participatiu per mitjà d’aprofundir en
la governança participativa i ampliar l’àmbit vers la innovació social. En aquest horitzó s’identifiquen tres reptes principals: estratègia, representativitat i coproducció.

√ Impulsarem nous centres cívics per dinamitzar i cohesionar
els barris de Volpelleres, Can Mates i Monestir, a les Masies i
edificis històrics. Barris dinàmics i cohesionats.
√ La rehabilitació de les masies de Can Canyameres i de Can
Rabella i la casa a l’avinguda Cerdanyola permetrà activar
nous centres de barri, capaços de dinamitzar els barris i facilitar
les activitats de les entitats o col·lectius de la zona.
√ Desenvoluparem el Pla estratègic del centre històric. Un
centre amb identitat pròpia.
√ El Pla estratègic del centre històric persegueix els objectius
de: fomentar la inclusió i cohesió social, la recuperació de la
memòria i la identitat del barri, incentivar l’ús comunitari de l’espai públic, impulsar la complexitat urbana, preservar el patrimoni arquitectònic i el paisatge urbà.
√ Elaborarem l’agenda de la participació ciutadana al llarg
del mandat. La democràcia participativa, una estratègia transversal. Definir els assumptes públics que es pretén abordar durant els anys següents, tant aquells que sorgeixen per iniciativa
de l’Ajuntament, com aquells que promou la societat civil o
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estan presents en el debat ciutadà i les xarxes socials. L’objectiu és consensuar continguts, terminis i metodologies i donar
coherència i visibilitat al conjunt d’accions de participació ciutadana del mandat.
√ Reforçar el compromís i aprofundir en el treball de proximitat i la implicació ciutadana en l’acció pública. Un funcionament dels consells de barri que faciliti la participació de tothom.
Una participació propera i representativa.
√ Aplicarem millores als òrgans de participació, apostant
pels espais de treball de proximitat, per la desinstitucionalització i l’apoderament.
√ Implantarem mesures de funcionament dels consells
menys rígides i institucionals, on la ciutadania hi pugui tenir un
paper més actiu i amb un pla d’igualtat amb l’Administració,
permetent una major corresponsabilitat al conjunt d’agents implicats.
√ Establirem un vincle entre l’agenda local de participació
ciutadana i el conjunt d’òrgans estables de participació –consell de ciutat, consells de barri, consells sectorials, consells
d’infants i 13-16–, bé elevant a l’inici de mandat i/o anualment
els projectes i objectius consensuats en cada òrgan, o bé concretant més extensament els temes continguts a l’agenda. A la
fi, la proposta gira al voltant d’organitzar els òrgans de participació per objectius i projectes, per mitjà d’eines de planificació
de la seva activitat.
√ Formarem espais de participació amb una durada delimitada sobre un tema o projecte concret. Es conforma amb el
conjunt de persones que tenen vinculació amb el projecte, independentment de l’estructura d’espais estables –pot tenir vinculació amb un o diversos consells de barri o consells
sectorials–, o si es tracta de ciutadania organitzada o no –veïnat, entitats, sector productiu o experts.
√ Incorporar les metodologies TIC coordinades amb els espais presencials.
√ Complementar el treball presencial del consells estables
de participació amb un treball no presencial a través de múltiples vies: la web, els fòrums digitals, la documentació compartida al núvol. Facilitant així una participació més plural i diversa,
i alhora dotant-la de major continuïtat i qualitat de treball. Es
tracta de fomentar i facilitar la participació de tota la ciutadania,
organitzada o no, als òrgans de participació.
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√ Seguir apostant per la democràcia directa consolidant la
implicació ciutadana en el pressupost municipal. La innovació
social i la coproducció, fem-ho junts!
√ Destinar 1,5 MEUR anuals d’inversió a pressupost participatiu ciutadà vinculant.
√ Destinar 100.000 EUR anuals d’ordinari a pressupost participatiu per fomentar la innovació social.
√ Sabem del talent de la ciutadania de Sant Cugat, volem crear
una xarxa de talent ciutadà i continuar fomentant la presa de
decisions per part de la ciutadania, establint eines i processos
per a la participació directa.
√ Fomentar projectes de corresponsabilitat ciutadana (com
els horts urbans), incentivar l’ús de l’espai públic responsable
perquè es pugui donar més vida als espais existents d’una manera més sostenible generant nous punts de socialització i trobada veïnal.
√ Impulsarem dinàmiques de participació en el disseny de
programes, serveis i equipaments públics seguint l’experiència
de la nova biblioteca central urbana.
√ Promourem la igualtat de gènere en el lideratge públic.
√ Promourem la paritat entre els representants dels consells sectorials i òrgans de participació ciutadana.

Comunicació
√ Obrirem nous canals d’informació ciutadana a través de la
instal·lació de pantalles informatives en tots els equipaments
municipals i amb altres estratègies digitals.
√ Procurarem una ubicació més adequada al mitjà públic
de comunicació Cugat.cat.
√ Mantindrem l’esforç per assolir una bona comunicació
pública com una necessitat que permet l’accés a la informació
de la ciutadania.
√ La comunicació pública tindrà especial cura en la utilització d’un llenguatge inclusiu.
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Finançament adequat
√ Junts x Sant Cugat es compromet a no incrementar la
pressió fiscal.
√ Desenvoluparem eines per un finançament millor.
√ Instarem la Generalitat, la Diputació i el Govern espanyol
a millorar el finançament dels ajuntaments establint contractes programa finançats.
√ Tribut metropolità. Si els contenciosos amb l’AMB en relació
al tribut metropolità no prosperen, posarem en marxa un pla
d’ajustos per poder bonificar en funció de la renda la ciutadania que més ho necessiti.

Serem molt exigents amb les administracions
que operen al territori per aconseguir:
√ L’hospital de proximitat
√ Totes les especialitzats sanitàries
√ Serveis residencials per a gent gran
√ Tracte singular en matèria d’habitatge
√ Jutjats propis/instrucció, primera instància, mercantil, etc.
√ Dotació de més agents de policia autonòmica
√ Simplificació de les normatives per a la implantació d’activitats i execució d’obres cercant la simplificació administrativa
√ Una delegació de la Seguretat Social al municipi.
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