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L’habitatge social, 
una prioritat a Sant Cugat



Una qüestió prioritària

Hem dedicat bona part d’aquest número de la revista Som Sant 
Cugat a explicar els serveis que ofereix l’Ajuntament en matèria 
d’habitatge. Aquest és, sens dubte, un àmbit prioritari de l’actu-
ació municipal. Per això en els darrers anys de crisi econòmica 
hem enfortit les polítiques d’habitatge i hem apostat per vincu-
lar-les estretament a les polítiques socials. El nostre objectiu és 
atendre grans problemàtiques socials com els desnonaments o la 
pobresa energètica i facilitar, també, que tots els santcugatencs i 
santcugatenques disposin d’un habitatge digne.   

Tot i que malauradament no tenim plenes competències ni els re-
cursos necessaris per fer front a aquestes problemàtiques, l’Ajun-
tament ofereix un conjunt de serveis i d’ajuts per atendre situa-
cions de risc. Tota l’actuació municipal se centralitza en l’Oficina 
Local d’Habitatge i inclou des de serveis de mediació i d’assesso-
rament legal fins a ajuts econòmics per evitar la pèrdua de l’habi-
tatge o la pobresa energètica. A més a més, l’Ajuntament disposa 
d’un parc de gairebé 500 pisos públics de lloguer, dels quals 33 
estan reservats per atendre ciutadans amb risc d’exclusió social. 

Per això ens sobta que, malgrat tots aquests esforços, el Govern 
espanyol hagi interposat un recurs davant del Tribunal Constitu-
cional contra la Llei catalana 24/2015, de mesures urgents per 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica. Aquest recurs no facilita, sinó ben al contrari, els serveis 
i les ajudes que oferim els ajuntaments o altres administracions 
per atendre situacions tan i tan complexes. El nostre compromís, 
però, és seguir atenent amb llei o sense aquestes problemàtiques 
perquè pensem que és una manera de contribuir a la igualtat 
d’oportunitats i a una major cohesió social.

Mercè Conesa
Alcaldessa de Sant Cugat
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L’habitatge, un repte social 
a Sant Cugat

L’Ajuntament fa anys que impulsa mesu-
res per atendre situacions d’emergència 
social en l’àmbit de l’habitatge tot i no 
disposar de plenes competències ni del 
finançament necessari per fer-hi front 
amb garanties. L’objectiu prioritari és aju-
dar els santcugatencs i santcugatenques 
en risc d’exclusió a prevenir la pèrdua de 
l’habitatge habitual o, en cas que aquest 
fet s’hagi produït, minimitzar-ne les con-
seqüències. Paral·lelament també s’ha im-
pulsat un conjunt d’actuacions per lluitar 
contra la pobresa energètica. 
Malgrat el recurs que el Govern espanyol 
ha interposat davant del Tribunal Consti-
tucional contra la Llei 24/2015 per afron-
tar l’emergència en l’habitatge i la pobresa 
energètica, l’Ajuntament referma la volun-
tat de seguir actuant en aquest àmbit en-
cara que s’hagi perdut part de la cobertu-
ra jurídica a causa de la suspensió parcial 
d’aquesta Llei. 

Què hem fet? 

Evitar la pèrdua de l’habitatge
L’any passat l’Ajuntament va destinar 
250.000€ en ajuts per pagar despeses 
d’habitatge a persones en risc d’exclusió 
social. En total se’n van beneficiar 341 ciu-
tadans, una xifra que s’ha multiplicat per 
tres en els darrers 5 anys.  

Fons Social d’Habitatge 
El consistori disposa de 33 pisos destinats 
a acollir persones que, per diversos mo-
tius, estiguin en risc d’exclusió social. Són 
famílies amb necessitats residencials a les 
quals s’afegeixen altres circumstàncies 
personals que els impossibiliten accedir 
al mercat ordinari. Els inquilins d’aquests 
pisos, que són de cessió temporal, paguen 
un lloguer reduït i adaptat als seus ingres-
sos.

Lluita contra la pobresa 
energètica
És una de les altres grans prioritats de 
l’Ajuntament. L’any 2015 es van atorgar 
50.231’80€ en ajuts per pagar subminis-
traments bàsics (llum, aigua i gas), amb 
un total de 907 persones beneficiades. 
Aquesta partida econòmica s’ha multipli-
cat per set en els darrers 4 anys. D’altra 
banda, l’Ajuntament també ha impulsat 
actuacions en matèria d’assessorament 
energètic –auditories en edificis- i ha fet 
intervencions d’emergència en habitatges 
per tal de fer-los més eficients. En aquest 
sentit, al barri de les Planes, l’Ajuntament i 
l’Escola d’Arquitectura del Vallès van actu-
ar en 6 habitatges per fer-los més eficients 
energèticament.  

L’alcaldessa ha demanat a 
les entitats financeres que 
no aprofitin el recurs del go-
vern espanyol contra la llei 
d’emergència social per ai-
xecar-se de la taula contra 
els desnonaments. Mercè 
Conesa ha fet aquesta cri-
da a la sortida de la cime-
ra celebrada al Palau de la 
Generalitat per defensar 
la llei d’emergència social 
davant el recurs de l’Estat. 
D’altra banda, l’alcaldessa, 
juntament amb el món local, 
han lliurat a la delegació del 
govern espanyol els expe-
dients oberts a Sant Cugat 
de famílies en situacions de 
precarietat com a mostra de 
la voluntat de seguir atenent 
les situacions d’emergència 
social

L’Ajuntament continuarà actuant, amb llei o sense, 
contra els desnonaments i la pobresa energètica

250 mil€ 
en ajuts per a 
despeses 
d’habitatge 
(2015)

907
beneficiats 
en ajuts per pagar 
llum, aigua i gas
(2015)

33 pisos 
per acollir persones 
en risc 
d’exclusió
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L’habitatge, un repte social 
a Sant Cugat

L’Ajuntament va crear l’any 1988 l’empresa 
pública Promusa amb l’objectiu de faci-
litar l’accés a l’habitatge als ciutadans i 
ciutadanes de Sant Cugat. Fins l’actualitat 
ha construït al municipi un total de 1.700 
pisos de protecció oficial de venda, de llo-
guer general, de lloguer per a la gent gran 
i de lloguer per a joves.

En aquests moments està promovent la 
construcció de 74 nous habitatges de pro-
tecció oficial: 24 a l’avinguda Francesc 
Macià (en règim de venda), 39 a l’avingu-
da Rius i Taulet (en règim de lloguer per a 
la gent gran) i 11 a la Floresta (en règim de 
masoveria urbana). D’altra banda, Promu-
sa ha fet un sorteig aquest mes de juny per 
establir l’ordre d’adjudicació del Registre 

S’ha creat per analitzar i debatre la situació 
de l’habitatge al municipi des de diferents 
vessants -social, tècnica, legal, urbanísti-
ca, territorial i econòmica- i, també, per 
formular propostes que atenguin proble-
màtiques generades en aquest àmbit. L’Ob-
servatori s’estructura en dues grans àrees: 

(1) l’Observatori Social de l’Habitatge, que 
és un òrgan de consulta i participació dels 
diferents agents representatius d’entitats 
vinculades amb l’habitatge, com per exem-
ple la Plataforma d’Afectats per la Hipote-
ca, la Creu Roja, Càritas, Sant Cugat Em-
presarial, Apiàlia o el Col·legi d’Advocat.

(2) l’Observatori Tècnic Local d’Habitatge, 
on hi són presents tècnics municipals de 
les àrees municipals d’Urbanisme, Benes-
tar i Ciutadania i Serveis Socials amb l’ob-
jectiu d’analitzar i creuar informació sobre 
la realitat de l’habitatge a Sant Cugat.

El context econòmic 
i social que hem vis-
cut en els darrers anys 
ha generat noves ne-
cessitats en l’àmbit 
de l’habitatge. Per tal 
de donar-hi resposta, 
l’Ajuntament ha impul-
sat un Pla Estratègic 
amb l’objectiu de fer 
una anàlisi en profundi-
tat de la situació actual 
a Sant Cugat i establir 
quines han de ser les 
actuacions de millora. 

Aquest Pla aposta amb 
claredat per seguir po-
tenciant el vincle entre 
les polítiques d’habi-
tatge i les polítiques 
socials. En aquest sen-
tit, s’han establert ob-
jectius tan importants 
com facilitar a tots els 
santcugatencs i sant-
cugatenques l’accés 
a un habitatge digne, 
prevenir la pèrdua de 
l’habitatge o lluitar 
contra la pobresa ener-
gètica. 

L’Ajuntament ha es-
tructurat el Pla Estra-
tègic de l’Habitatge en 
10 grans línies d’actu-
ació, on s’inclouen ac-
cions transversals en 
àrees com els serveis 
socials, l’urbanisme o 
l’economia. A continu-
ació us detallem alguns 
dels aspectes més des-
tacats. 

de sol·licitants d’un Habitatge de Protec-
ció Oficial (HPO) en la modalitat de lloguer 
general. 

Promusa, i l’habitatge públic

Observatori de l’habitatge

1.700 pisos 
construïts 
de protecció oficial 
de venda, 
de lloguer general, 
per a la gent gran 
i joves
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Prevenir la pèrdua 
de la llar
L’objectiu de l’Ajuntament és evitar 
que persones en situació de vulne-
rabilitat econòmica perdin el seu 
habitatge. Per aquest motiu, ofereix 
el Servei d’Intermediació en Deutes 
de l’Habitatge (SIDH) per tal d’asses-
sorar els ciutadans que es trobin en 
aquesta situació i promoure l’acord 
amb propietaris o entitats financeres 
per reestructurar un possible deute. 
Paral·lelament, l’Ajuntament també 
ofereix ajuts per pagar quotes puntu-
als de lloguer en casos de pèrdua im-
minent de l’habitatge. L’any 2015 hi va 
destinar 250.000€.

També s’ha obert una convocatòria de 
subvencions municipals destinades a 
entitats del tercer sector que atenen 
persones en risc d’exclusió residenci-
al o que hagin patit un desnonament.  
En total s’atorgaran 465.000€ en el 
període 2016-20. A més, l’Ajuntament 
també disposa de 33 pisos socials per 
atendre aquestes situacions de risc.

Mesures per 
activar pisos buits
L’Ajuntament crearà un registre 
d’habitatges buits i identificarà quins 
són de titularitat de societats mercantils 
i entitats financeres. Es promouran 
convenis de col·laboració amb aquestes 
entitats perquè ofereixin habitatges de 
lloguer a preus assequibles (menys 
de 300€ mes). Així mateix es preveu 
l’obertura d’expedients a entitats 
financeres per tenir habitatges buits 
(amb multes coercitives i sancions de 
fins 250.000€) en aplicació de la Llei 
del Dret a l’Habitatge. 

En aquests moments 
Sant Cugat té un parc 
d’uns 48.000 habitatges 
i es calcula que 
aproximadament només 
un 7% està buit. És una 
dada propera a la mitjana 
europea (5%) i un 40% 
per sota de la mitjana a 
Catalunya.  

Carrer d' Elies Rogent, 10 
93 587 89 10

L’oficina local 
d’habitatge: 
finestreta única 
És l’oficina municipal que centralitza tota 
la informació i els tràmits relatius a l’habi-
tatge. Els ciutadans poden acudir-hi per 
sol·licitar l’accés a un habitatge protegit 
(Registre de Sol·licitants), demanar asses-
sorament jurídic, obtenir ajuts a la rehabi-
litació d’habitatges o per al lloguer, i tra-
mitar cèdules d’habitabilitat o certificats 
d’eficiència energètica.

Així mateix, un dels serveis més impor-
tants que s’ofereix és la Borsa de Mediació 
per al Lloguer Social. A través d’aquesta 
Borsa l’Ajuntament fa de mediador entre 
propietaris que tinguin un habitatge buit 
per llogar i ciutadans que busquen habi-
tatge de lloguer. Es tracta de posar-los en 
contacte i fer coincidir l’oferta amb la de-
manda amb beneficis per ambdues parts. 
La borsa ofereix assessorament durant tot 
el procés de mediació, signatura del con-
tracte en la pròpia Oficina i informació so-
bre els ajuts i subvencions que poden ob-
tenir tant els llogaters com els propietaris. 
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Barris

bitllets dels FGC per obtenir un tiquet de 
pàrquing amb el codi de descompte cor-
responent. Un cop el client arriba a l’apar-
cament del Mira-sol Centre, ha d’introduir 
a la màquina de cobrament el tiquet d’en-
trada i el tiquet de descompte. Aleshores, 
la màquina indicarà l’import a abonar amb 
la tarifa reduïda corresponent.
L’aparcament de l’edifici Mira-sol Centre 
disposa de 305 places per estacionar-hi 
vehicles. Està obert de dilluns a dissabte, 
de 8 a 23 hores.

A partir d’ara els usuaris dels Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya poden fer 
ús de l’aparcament de l’edifici Mira-sol 
Centre durant tot el dia al preu reduït de 

2€. Aquesta mesura, fruit d’un acord en-
tre l’Ajuntament i els FGC, busca potenciar 
la intermodalitat de l’estació de Mira-sol i 
promoure l’ús del transport públic com a 
alternativa al cotxe privat. L’objectiu és, 
en definitiva, impulsar una mobilitat més 
sostenible. 
El funcionament és senzill. Un cop l’usuari 
dels FGC entra a l’aparcament del Mira-sol 
Centre ha d’agafar el tiquet de pàrquing i 
estacionar el seu vehicle. Quan torna per 
recollir el vehicle, ha d’introduir el títol 
de transport a la màquina de venda de 

En el marc de les actuacions de millora 
que s’impulsen per adequar i posar al dia 
les instal·lacions de les escoles del mu-
nicipi, l’Ajuntament està col·locant una 
nova tanca perimetral a la zona del pave-
lló de l’escola de la Floresta. La nova tanca 

té 136 metres de llargada i la seva col·lo-
cació ha suposat una inversió de gaire-
bé 30.000€. Els treballs van començar 
el mes de maig i finalitzaran a principis 
d’aquest estiu.  

part del conjunt Espai Pere Grau. Està pre-
vist que les obres comencin a principis de 
l’any 2017 i que la coberta sigui una realitat 
per la Festa Major del barri de l’any vinent. 
Amb aquesta actuació es potenciarà la 
pista com un espai esportiu i a la vegada 
de trobada veïnal del barri, ja que també 
acull actes cívics i socials.   
La instal·lació d’aquesta coberta ha estat 
una de les propostes incloses en el procés 
participatiu que l’Ajuntament va impulsar 
per reordenar l’Espai Pere Grau de les Pla-
nes. L’objectiu d’aquest procés, que va te-

L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per 
instal·lar una estructura que cobreixi la 
pista esportiva de les Planes, que forma 

nir lloc durant els mesos de febrer i març, 
era definir juntament amb veïns i entitats 
les actuacions necessàries per transfor-
mar-lo. Actualment en aquest entorn hi ha 
la pista esportiva, els vestidors, dos mò-
duls (e)co, l’skate park i l’espai públic que 
uneix aquestes parts.
Una de les altres actuacions que es duran 
a terme a proposta dels veïns serà l’arran-
jament dels dos mòduls (e)co. Els treballs 
es faran entre els mesos de juny i juliol i 
serviran per adequar aquests espais per-
què acullin activitats per al barri.

El soterrament de les línies d’alta tensió 
que creuaven Mira-sol i Valldoreix ha per-
mès encarar la urbanització de l’avingu-
da del Baixador. L’Ajuntament i l’EMD de 
Valldoreix han engegat un procés partici-
patiu amb veïns i entitats per tal de disse-
nyar conjuntament com s’ha d’urbanitzar 
aquesta avinguda. La proposta inicial de 
les dues administracions és adequar-la 

com una via pacificada amb trànsit de ve-
hicles i amb espais amples per a vianants. 
De moment s’han dut a terme dues sessi-
ons de treball amb veïns i veïnes i, segons 
les previsions, les conclusions del procés 
participatiu s’enllestiran aquesta tardor. 
L’avinguda del Baixador té 2.582 metres 
lineals, dels quals uns 400 estan situats a 
Mira-sol i la resta a Valldoreix.

som mira-sol    ”Aparcament d’enllaç” a l’estació de Mira-sol

som la floresta    Obres de millora a l’escola de La Floresta

som valldoreix    Procés participatiu a l’Avinguda del Baixador

som les planes    Nova coberta per a la pista esportiva
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Quotes dels centres educatius 
municipals a l’abast de tothom

L’Ajuntament aplicarà tarifació social a partir d’aquest setembre als serveis 
educatius del Patronat Municipal d’Educació: escoles bressol, Escola de Música 
i Conservatori i Escola d’Art i Disseny. D’aquesta manera, s’adaptaran els preus 
públics a la capacitat econòmica de les famílies.

L’objectiu és garantir l’accés de tota la ciu-
tadania en condicions d’igualtat i equitat 
a serveis municipals tan essencials com 
l’educació dels infants de 0 a 3 anys o 
l’educació musical. La mesura suposarà 
una reducció de les quotes per als usua-
ris –fins a un màxim del 50%– en funció de 
la seva renda i dels membres de la unitat 
familiar. Es pretén, així, ampliar el nom-
bre de persones beneficiàries i donar una 
oportunitat a aquelles que fins ara no po-
dien assumir el pagament d’un preu públic 
lineal o bé aquelles que quedaven fora 
dels barems per rebre ajuts socials. 
L’aplicació de la tarifació social en els 
preus públics d’aquests ensenyaments 
conviurà amb les bonificacions existents 
fins ara a famílies nombroses, monoparen-

tals i múltiples, germans matriculats en el 
mateix centre i els ajuts a escolarització i 
beques menjador. 

La mesura es fa en compliment del Pla 
Local d’Infància, que, seguint els requeri-
ments de la Unicef de garantir els drets 
dels infants, busca que cap nen o nena es 
quedi enrere o perdi oportunitats per mo-
tius econòmics. Per l’equip de govern, les 
polítiques de promoció de l’escolarització 
de la primera infància i els ensenyaments 
no obligatoris com són l’educació musical 
i artístics són clau a l’hora de garantir la 
igualtat d’oportunitats socials i educatives 
dels infants i joves.

Un preu ajustat a les 
famílies 

La voluntat ha estat suprimir el 
pagament únic i canviar-lo per 
una taula de preus variables ajus-
tats als ingressos familiars. Es 
proposen 12 trams de renda. A  
cada  tram de límit de renda, se li 
concreta un percentatge de des-
compte aplicable al preu públic. 

Podeu consultar 
la taula de preus
en aquest codi QR:



Sant Cugat, una ciutat que aposta 
per la mobilitat sostenible
Treballem per fer de Sant Cugat una ciutat de referència en la mobilitat 
sostenible. Volem una ciutat més eficient  i més respectuosa amb el medi 
ambient, per això potenciem el transport públic, l’ús de vehicles elèctrics i 
altres formes de transport com ara la bicicleta.

Autobús

Sant Cugat disposa d’una oferta de 
transport públic d’autobusos que 
permet moure’s còmodament pel 
municipi. De fet, el 2015 va assolir un 
rècord històric de passatgers, amb 
més d’1,1 milions de viatgers. 
• Actualment la flota del transport 
públic municipal està formada per 
20 autobusos (més dos de reserva). 
• És una de les primeres ciutats ca-
talanes a incorporar un autobús 
completament elèctric en el servei 
de transport públic municipal. N’hi 
ha 1 d’elèctric, 4 d’híbrids i 1 de bai-
xa emissió. S’estima que l’adquisició 
d’aquests quatre autobusos evitarà 
llançar a l’atmosfera un total de 143 
tones de CO2 cada any.
• Compta amb una àmplia gamma 
de descomptes en l’ús del transport 
públic: 
- Un 25% dels viatgers es desplacen 
amb bitllets bonificats al 100%.
- T-10, T-jove (estudiant), T-gran (ju-
bilats), T-sènior (pensionistes).

Cotxe elèctric

El municipi fa una aposta clara per la 
mobilitat sostenible també en vehi-
cle privat:
3 estacions de recàrrega de vehicles 
elèctrics 
•Pla del Vinyet (davant la biblioteca 
Gabriel Ferrater)
• Estació dels FGC de Volpelleres 
• Benzinera dels Túnels de Vallvidrera 
Properament, s’instal·larà una esta-
ció al carrer de la Mina, davant del 
CAP, i una altra al Centre Comercial 
Sant Cugat. Ambdues de càrrega rà-
pida.
• Connexions elèctriques al pàrquing 
de l’estació de Sant Cugat 
Properament se n’instal·laran també 
a la resta d’aparcaments soterrats de 
Sant Cugat.

Bonificacions 
• Bonificacions en l’impost de circu-
lació per a aquells vehicles menys 
contaminants. Vehicles elèctrics fins 
al 75% de bonificació.
• Gratuïtat a l’aparcament de la zona 
blava per a tots els vehicles elèctrics 
i híbrids endollables. Properament, 
pagament variable de la zona blava 
en funció de les emissions del 
vehicle.

143 tones 
de CO2 
no emeses

50 Km 
de carrils
bici 
al 2022

FGC: 
un tren cada 
3 minuts 
en hora 
punta
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Bicicleta

Amb l’objectiu de fer la mobilitat més 
sostenible i promoure l’ús de trans-
ports d’emissió zero, a Sant Cugat 
s’ha fet una clara aposta per facilitar 
la mobilitat en bicicleta.
• 35 quilòmetres de carrils bici. El Pla 
de Mobilitat preveu que s’arribi als 
50 quilòmetres durant els propers 6 
anys. 
• BICIBOX: xarxa pública d’aparca-
ments segurs per a bicicletes priva-
des que es troba distribuïda per dife-
rents punts de la ciutat. A Sant Cugat 
hi ha 11 estacions, 105 places d’apar-
cament, la darrera instal·lada al ZEM 
de la Guinardera. www.bicibox.cat 
• Educació ambiental:
- cursos de conducció segura en bici 
dirigits a escolars de 5è i 6è
- xerrades de mobilitat sostenible per 
a escolars de 5è i 6è

El mode de transport que cal garan-
tir en primer lloc és el d’anar a peu. 
És la manera més sostenible de des-
plaçar-se i a la qual tothom té ac-
cés; molt més eficient que qualsevol 
mode de transport motoritzat i, na-
turalment, molt més saludable.
Accions per garantir la seguretat 
dels vianants: 
Passos de vianants intel·ligents
Tenen leds al paviment, pilones amb 
llum i un semàfor intermitent que 
s’encén quan detecta la presència 
d’un vianant. N’hi ha un a Cèsar Mar-
tinell i dos més a l’av. de la Clota. Està 
previst instal·lar-ne un altre a l’av. de 
la Via Augusta.
Reductors de velocitat
• Els darrers dos anys s’han creat res-
salts berlinesos d’asfalt en 28 punts 
de la ciutat que forcen els vehicles a 
reduir la velocitat sense entorpir la 
circulació d’ambulàncies o autobu-
sos.
• Nous semàfors per reforçar la segu-
retat
• Pas de vianants, escales i semàfor 
amb polsador a la carretera de Rubí. 
• Semàfors als laterals de la carrete-
ra de Vallvidrera, davant del CAP i de 
l’escola Ciutat d’Alba. 

Bici-tren

Projecte BITIBI a l’estació dels FGC, 
al carrer de l’Andana. Propera inau-
guració a final d’any d’un aparcament 
massiu de bicicletes per connexió 
d’última milla.
• Desplaçament a empreses de Sant 
  Cugat. 
• Servei d’aparcament segur per a 
  tots els usuaris.

A peu: com garantir
una mobilitat segura

I a l’Ajuntament

L’Ajuntament ha incorporat diversos ve-
hicles elèctrics a la flota municipal per 
tal de rebaixar les emissions de CO2. 
Actualment disposa de: 

• 3 furgonetes elèctriques 
• 2 cotxes elèctrics (tipus Twizys)
• 2 motos elèctriques
• 1 vehicle amb gas
• 7 bicicletes elèctriques de la flota 
municipal
Projecte Pla Desplaçament Empresa 
per a tots els treballadors de 
l’Ajuntament, que tenen bicicletes 
elèctriques aparcades a l’entrada de 
l’Ajuntament per als desplaçaments en 
horari laboral i “in itinere”.

3 estacions 
de recàrrega
per a vehicles 
elèctrics

143 tones 
de CO2 
no emeses

FGC: 
un tren cada 
3 minuts 
en hora 
punta
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Notícies

som ocupació    
L’atur cau un 16% en un any 
a Sant Cugat

El nombre d’aturats a Sant Cugat ha caigut 
en un any en un 16% gràcies a la reactiva-
ció econòmica que experimenta la ciutat. 
En el mes d’abril, el nombre de persones 
sense feina era de 3.151. Aquesta xifra re-
presenta que, en només un any, 504 per-

som 2.0    
Pagament a la zona blava: 
ni més ni menys 

A partir d’ara els conductors podran recu-
perar els minuts no gastats de zona blava i 
utilitzar-los en propers pagaments: només 
cal passar el tiquet de resguard, que té un 

som participatius    
Més de 900 propostes 
en els pressupostos 
participatius

Els ciutadans i ciutadanes han fet 955 
propostes per als Pressupostos Participa-
tius gràcies als quals es decidirà una part 
de les inversions del pressupost munici-
pal: 2 milions d’euros per als anys 2016 i 
2017.  La major part de les propostes s’han 
rebut a través de la web i les xarxes soci-

som transparents 
Refermem el compromís 
amb la transparència

L’Ajuntament de Sant Cugat és la primera 
administració local de Catalunya en crear 
un Registre de Grups d’Interès. L’objectiu 
és donar coneixement públic dels Grups 
d’Interès, també coneguts com a lobbys

sones s’han incorporat al mercat laboral. 
De fet, Sant Cugat és la ciutat de Catalu-
nya amb menys atur en termes relatius. 
Mentre a tot el país es destrueixen llocs de 
treball, a Sant Cugat l’activitat econòmi-
ca segueix generant llocs de treball. De 
fet, la ciutat genera més llocs de treball 
que no pas població en edat de treballar. 
Per a una població activa de 38.000 per-
sones, genera 59.000 llocs de treball. 

codi QR, pel lector de la màquina de pa-
gament i de forma automàtica els minuts 
no gastats quedaran vinculats a la matrí-
cula del vehicle per tal de poder-los utilit-
zar de nou. Es tracta d’un pas més a l’hora 
de facilitar i ajustar el pagament a la zona 
blava, després de la posada en marxa de 
l’aplicació EysaMobile per possibilitar 
també el pagament amb el mòbil.

als. Durant el mes de juny, els participants 
han tingut ocasió de debatre i elaborar 
col·lectivament les diferents propostes en 
els tallers de debat.  A l’octubre arribarà la 
fase de votació en què hi podrà participar 
totes les persones empadronades a Sant 
Cugat majors de 16 anys. Les propostes 
seleccionades es podran consultar i votar 
de forma presencial i també a través del 
web ambtudecidim.santcugat.cat. Les 12 
propostes més votades (6 projectes grans 
i 6 projectes petits) seran les que s’execu-
taran l’any 2016.

o grups de pressió, que es reuneixin amb 
càrrecs electes o tècnics municipals. 
Aquest registre referma l’aposta per la 
transparència i la rendició de comptes del 
govern municipal. Paral·lelament, l’Ajunta-
ment ha revalidat el segell Infoparticipa, 
que atorga la Universitat Autònoma de 
Barcelona, a la qualitat i la transparència 
de la comunicació pública local. 
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Sant Cugat amb 
les persones refugiades

La ciutat ha  mostrat  la  seva  predisposició a acollir una part de les persones 
refugiades procedents de Síria que fugen  de  la  guerra  que  es  viu  al  seu  país  
des  de  fa  prop  de  cinc anys.  Sant Cugat demostra així el seu compromís 
solidari i la seva vocació de foment dels valors de la pau i la no violència. 

Sant Cugat és una ciutat d’acollida, històri-
cament implicada en la defensa dels drets 
humans, la solidaritat i la pau i compro-
mesa en la lluita contra les desigualtats. 
Davant els conflictes armats que es viuen 
a Síria i altres països de la Mediterrània,  
Sant Cugat reafirma el seu compromís a 
través de la creació de la Comissió ope-
rativa per la crisi de les persones refugi-
ades i la declaració de Sant Cugat com a 
‘Ciutat Refugi’, aprovada el setembre del 
2015. 
 
Des de setembre de 2015 està en marxa la 
Comissió operativa per la crisi de les per-
sones refugiades, una comissió formada 
per  entitats, serveis i representants polí-
tics del municipi, que neix amb l’objectiu 
d’analitzar quins recursos d’acollida hi ha 

a la ciutat i coordinar totes les parts im-
plicades. L’Ajuntament ja ha comunicat a 
la Generalitat la predisposició a acollir el 
nombre de persones refugiades que se’ns 
assigni. En el moment de la seva arribada, 
s’articularan els mecanismes i recursos 
nececsaris per atendre les seves neces-
saitats socials i educatives.

Un suport continuat

El compromís, però, ve de lluny ja que des 
de l’any 2013, l’Ajuntament destina recur-
sos per a aquesta emergència. Fins el dia 
d’avui, el consistori ha destinat un total 
de 35.200€ a diferents projectes d’aju-
da internacional dedicada exclusivament 
als refugiats així com accions  de  sensi-
bilització, tant als centres educatius com 

a través d’activitats destinades a tota la 
ciutadania.

Una ciutat de pau 

Sant Cugat és i ha estat una ciutat com-
promesa amb la pau i els valors de la no 
violència. El municipi va ser un dels pri-
mers a adherir-se a l’Associació Interna-
cional Mayors for Peace (Alcaldes per la 
Pau), una entitat que aplega més de 5.000 
ciutats de 150 països i que treballa per la 
pau. Des de l’any 1984, Sant Cugat acull i 
impulsa la Universitat Internacional de la 
Pau, com un espai de debat i reflexió so-
bre conflictes i construcció de pau.

Cap infant sense 
educació
 
L’Ajuntament s’ha sumat durant 
aquest mes de juny a la iniciativa 
que promou la recollida de ma-
terial escolar nou i mobiliari en 
desús en la qual col·laboren to-
tes les escoles de primària per fer 
possible l’escolarització de més 
de 600 infants al campament de 
refugiats de Diavata (Grècia). 
L’ONG Rebost Solidari de Cerdan-
yola financia la recollida i trans-
port fins el campament on s’està 
rehabilitant la que en pocs mesos 
serà l’única escola en un camp de 
refugiats provinents de Síria. Amb 
aquesta col·laboració Sant Cugat 
demostra la seva solidaritat amb 
els infants desplaçats.
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Què puc fer a Sant Cugat?
aquest estiu

Nits de cinema 
al parc 
i projeccions 
al terrat
Per primera vegada la ciutat viurà un cicle de cine-
ma a la fresca destinat al públic jove de més de 12 
anys. El cicle, organitzat amb la col·laboració del 
Consell 13/16 de la ciutat, se celebrarà al parc de 
Ramon Barnils. Per al 6 de juliol s’ha programat He-
rois, per al 13 Divergent i per al 20 Resplandor, sem-
pre a les 22 hores. L’activitat és gratuïta i comptarà 
amb servei de bar, crispetes i food trucks per poder 
sopar mentre es mira la pel·lícula. 

Un altre tipus de projeccions són les que s’oferiran 
dins la primera edició del cicle Al/Terrat, en què 
l’art contemporani, en clau de programació au-
diovisual i performance, serà el protagonista. Se 
celebrarà al terrat del Centre d’Art Maristany, a la 
plaça Lluís Millet, un lloc privilegiat del centre de 
la ciutat. El terrat s’equiparà amb gandules perquè 
el públic pugui gaudir de les projeccions i els es-
pectacles mentre pren una beguda. Es mostraran 
performances en directe, curts i documentals. Les 
cites són per al 6, 13 i 20 de juliol, a les deu de la nit. 
L’entrada és gratuïta i hi haurà servei de bar.  

Refresca’t 
a les piscines 
municipals
Novament, les piscines municipals amplien els 
seus horaris per fer més suportables els dies de ca-
lor. Nens i nenes i les seves famílies podran gaudir 
de les piscines de la Floresta i del Parc Central, que 
oferiran bany lliure, activitats dirigides i cursets 
intensius de natació.

Per al bany lliure us podeu acollir a diferents moda-
litats de pagament: entrada individual, abonament 
de deu i vint banys o bé abonament familiar de 
temporada per als habitants de Sant Cugat.

Les activitats proposades aquest estiu a les pis-
cines estan adreçades tant a infants a partir de tres 
anys com a adults. Hi ha torns de matí i de tarda i in-
clouen activitats d’aiguagim, to i també natació per 
a embarassades, a més d’entrenaments personals 
a convenir. Les places són limitades. Les piscines 
estaran obertes fins l’onze de setembre.

La Floresta                        Parc Central
C. del Ginjoler, 6                         C. de Rovellat, 37
935 836 899                                 935 879 783

Horaris
Juny i Juliol
De dilluns a divendres              11 a 20h
Caps de setmana i festius        11 a 19:30h
Agost i Setembre
• La Floresta: 
De dilluns a divendres              11 a 20h
Caps de setmana i festius        11 a 19:30h
• Parc Central: 
De dilluns a divendres              11 a 19:30h
Caps de setmana i festius        11 a 19:00h
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Música 
a l’aire lliure
Sant Cugat torna a estar d’estrena aquest estiu 
amb el Festival Vincles dedicat a la música d’autor 
del panorama musical del país. El festival tindrà lloc 
els  8-9 i 15-16 de setembre en un dels edificis més 
singulars de la nostra ciutat: El Celler Modernista.
 
El Festival acollirà quatre concerts que combinen 
propostes emergents de músics santcugatencs, 
amb artistes de trajectòria consolidada entre els 
quals destaquen els noms de Joan Miquel Oliver 
que presentarà ‘Pegasus’ on proposa un viatge per 
l’illa de la calma, Sanjosex, amb ‘Festival’, un disc 
vitalista hereu de la seva trajectòria, Sara Pi que 
oferirà el seu segon treball ‘Break The Chains’ i la 
veu càlida de Gemma Humet que presentarà ‘Si 
canto enrere’, acompanyada de la seva banda.
 
Una altra novetat destacada de les nits d’enguany 
és la retransmissió de l’òpera La bohème des del 
Gran Teatre del Liceu. A la plaça de Victòria dels 
Àngels s’instal·laran pantalles gegants perquè el 
públic pugui gaudir d’aquesta òpera de Puccini 
sota el cel estiuenc.
 

Lectures 
dramatitzades 
i llegendes 
nocturnes...
Enguany arribem a la dotzena edició de “Lectures 
a la fresca”, teatre en forma de lectura dramatitza-
da i de petit format. Els espectacles, tots gratuïts, 
tenen lloc a diferents places de la ciutat els dijous 
del mes de juliol: el parc Ramon Barnils és l’esce-
nari escollit per “Les alegres casades de Windsor” 
de William Shakespeare;  el 14 i 28 Àngel Guime-
rà és l’autor seleccionat amb “En pólvora” a la Pep 
Ventura i “La filla del mar” als jardins del Monestir. 
L’espectacle que es presenta el dia 21 porta el nom 
del propi autor “Guimerà”, un muntatge creat per a 
partir de fragments de les seves obres.

Una altra proposta són les Llegendes nocturnes 
entorn del Monestir, on es recorren les dependèn-
cies monàstiques mentre s’expliquen les històries 
viscudes entre els murs imponents d’aquest espai 
singular. Com a colofó de la visita, s’ofereix als vi-
sitants un flaó, un pastisset d’origen medieval que 
els monjos menjaven en ocasions especials. Les 
properes visites estan programades pel 6, 13 i 20 
d’agost i 3 de setembre a les deu de la nit. 

 www.santcugat.cat/aldescobert
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365 dies de feina al servei 
dels santcugatencs 
i santcugatenques

El 24 de maig passat va fer un 
any d’ençà de les eleccions 
municipals. Un any en què el 
grup municipal de Convergèn-
cia, al capdavant del govern 
de la ciutat, ha estat treballant 
per començar a portar a terme 
tot allò a què ens vam compro-
metre. 

365 dies de feina, 365 dies de 
projectes, 365 dies de proxi-
mitat, 365 dies de compromís, 
365 dies al servei de la nostra 
ciutat. La tarifació social a les 
escoles bressol i de música, 
vetllar per les persones en si-
tuació de vulnerabilitat, l’ob-
servatori de l’habitatge, nous 
busos elèctrics, més punts de 
càrrega per a vehicles elèc-
trics, una escola nova a Vol-
pelleres, accions que són, en 
definitiva, una pinzellada del 
que fem. Perquè el dia a dia 
és molt més que això, el dia a 
dia és seguir treballant perquè 
Sant Cugat sigui una ciutat 
cohesionada, cívica, segura i 
sostenible, una ciutat que se-
gueixi oferint els avantatges 
de la tecnologia destinats al 
benestar dels santcugatencs 
i santcugatenques, un dia a 
dia perquè a Sant Cugat ningú 
quedi enrere. 

Amb l’economia social, hi ha 
alternatives!

DLa legislatura passada, ens 
vam marcar com un objec-
tiu prioritari forçar des de les 
institucions el treball i suport 
a l’economia social i el coo-
perativisme. Vam aconseguir 
adherir Sant Cugat del Vallès 
a l’Any Internacional de les 
Cooperatives i d’aquí va sor-
gir el primer concurs local per 
promocionar i donar suport a 
aquest tipus d’activitat.
En aquesta legislatura ens 
mantenim en aquest ferm 
compromís i apostem de ma-
nera decidida per l’economia 
social i el cooperativisme, ja 
que creiem que aquest tipus 
d’economia és la que pot re-
soldre de manera més eficaç 
les necessitats de la ciutada-
nia, actuant amb compromís 
social. Per aquest motiu, hem 
continuat treballant per asso-
lir aquesta prioritat i per apro-
var en el ple l’adhesió́ a la 
Xarxa de Municipis per l’Eco-
nomia Social i Solidària, que 
implica reforçar l’economia 
social com un dels motors de 
desenvolupament local.
Volem passar d’allò global a 
allò concret, amb una propos-
ta aprovada a l’últim ple i que 
creiem que pot donar fruits 
a l’hora de potenciar i donar 
suport a les persones que 
desenvolupin projectes en 
aquest sentit. Sant Cugat veu-
rà ben aviat el naixement d’un 
espai d’informació de coope-
ratives i economia social que, 
esperem, ajudi a impulsar i 
acompanyar des del municipi 
aquest tipus d’iniciatives.

1 any ple de propostes

Fa un any 4.727 veïns de Sant 
Cugat van fer possible que 
tres ciutadans provinents de la 
societat civil tinguessin l’opor-
tunitat de representar-los a 
l’Ajuntament. Per tot l’equip 
de C’s és un repte estimulant 
i gratificant, sobretot, aque-
lla part en què les propostes 
incideixen en la millora de la 
vida del santcugatenc. I així, 
en 365 dies s’ha aconseguit 
que s’aprovin iniciatives com 
ara: un pla d’acció per millorar 
el benestar dels celíacs, mesu-
res per combatre la sobrepo-
blació de porcs senglars o per 
lluitar contra el mosquit tigre, 
eliminar el sobrecost del ser-
vei d’atenció telefònica (010) 
i reforçar els agents policials 
a Valldoreix. Però, fins aquí la 
feina està a mig fer. Ara només 
cal esperar que l’equip de go-
vern executi aquestes i altres 
propostes aprovades en el ple. 
No obstant això, tenim tres 
anys per seguir treballant pel 
vostre benestar.

Els grups municipals opinen
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Què determina el bon estat de 
salut d’un barri? Un dels indi-
cadors que poden contestar 
aquesta pregunta és la impli-
cació del seu veïnat. En aquest 
sentit, amb el procés partici-
patiu per millorar el barri del 
Monestir i Sant Francesc que 
vam impulsar fa uns mesos, 
els veïns i veïnes tenen l’oca-
sió de dir-hi la seva i reivindi-
car, una vegada més, el valor 
de la zona. 

Qui també tindrà una oportu-
nitat per reivindicar-se seran 
les persones LGTBI+. Sant Cu-
gat ha assolit una fita històrica 
amb el compromís d’elaborar 
d’un pla per garantir-ne els 
drets. Cal, doncs, posar fil a 
l’agulla i implicar-nos ben a 
fons per garantir la diversitat 
afectiva i sexual.

Ha estat un primer any de 
mandat amb molta feina. Ara 
també toca gaudir de la Festa 
Major i d’aquelles que orga-
nitzen els barris i districtes. 
Omplim els carrers i fem poble 
entre tots i totes. Bona Festa 
Major i bon estiu! 

Volem deixar de ser els més 
cars

Últimament l’IDESCAT ens ha 
donat dues dades importants i 
lligades entre elles. En primer 
lloc, Sant Cugat és la ciutat 
amb el lloguer més car de Ca-
talunya i on no ha parat de créi-
xer malgrat la crisi. I, en segon 
lloc, tenim la ciutat més rica 
del país amb una renda per ha-
bitant d’un 26% per sobre de la 
mitjana. Aquestes dues dades 
ens poden portar al cofoisme 
i interpretar que tenim una 
bona economia, un atur molt 
baix i uns sous estupends, etc. 
Però hi ha una altra realitat 
que s’explica poc i és que cada 
vegada expulsem més gent 
que no es pot permetre viu-
re a Sant Cugat, i això vol dir 
que ens pot quedar una ciutat 
poc plural i molt exclusiva. I 
aquesta situació ni és bona, ni 
la volem. És per això que des 
d’ICV-EUiA pensem que haurí-
em de canviar els objectius es-
tratègics i començar a fer po-
lítiques actives per tenir una 
ciutat diversa i on hi càpiga 
tothom, prioritzant unes polí-
tiques públiques d’habitatge 
que siguin capaces de revertir 
la situació, afavorint l’econo-
mia social i cooperativa, i fent 
vertaderes polítiques socials 
que compleixin l’objectiu que 
tothom que vulgui viure a Sant 
Cugat ho pugui fer.

Som responsables

Des del començament 
d’aquest mandat, el grup mu-
nicipal del PSC s’ha posat a 
treballar per al conjunt de tots 
els ciutadans i les ciutadanes 
de Sant Cugat del Vallès, i ho 
hem fet des de la nostra posi-
ció de representants públics 
en la defensa dels interessos 
generals i col·lectius de la ciu-
tat.
En cap moment, i sense trair el 
nostre ideari d’igualtat, justí-
cia social i servei públic, hem 
pres decisions interessades 
o partidistes. Tot al contrari, 
hem entès la cultura del pacte 
des del minut 0 del mandat, i 
ens hem posat a dialogar amb 
el Govern, però també amb la 
resta de partits de l’oposició 
per cercar sempre el millor 
acord possible en totes les ma-
tèries que afecten Sant Cugat.
I en tots aquests acords sem-
pre tenim el punt de mira en 
la millora de tots els nostres 
barris i districtes, els serveis 
públics en general, els equipa-
ments, la via pública, l’esport, 
els ajuts a les famílies més 
vulnerables, la tasca en la de-
fensa de la igualtat d’oportuni-
tats, i sense oblidar les nostres 
aportacions en la millora del 
mapa educatiu de la ciutat, 
com a màxima prioritat per a 
una societat del coneixement 
molt millor, etc.
Sant Cugat, primer, el PSC, 
després, i atents sempre per-
què les polítiques locals tin-
guin una pauta d’igualtat i de 
justícia social, i siguin de prio-
ritat col·lectiva i d’interès ge-
neral per a tots nosaltres.

El 26J está a la vuelta de la es-
quina. Consideremos:

De dónde venimos. 
El 20D nos dejó un escenario 
incierto que, por la obstina-
ción de unos y la irresponsa-
bilidad de quienes les secun-
daban, escenificó un triste 
espectáculo que, tras cinco 
meses, despertó la indigna-
ción de muchos votantes a los 
que ahora se les pide resuel-
van la papeleta.

A dónde vamos. 
El proyecto del Partido Po-
pular, con todos sus errores 
y aciertos, es el único que ha 
demostrado: 1º que puede 
garantizar la igualdad de to-
dos los españoles frente a los 
que quieren romper España, 
2º garantizar la estabilidad y 
el desarrollo económicos con 
políticas de eficacia probada 
y reconocida, y 3º garantizar 
el mantenimiento del estado 
del bienestar frente a los que 
lo han puesto en peligro y los 
que están dispuestos a des-
mantelarlo todo para imponer 
su modelo fallido. El próximo 
26J, no hay duda, hay en jue-
go nuestro presente y nuestro 
futuro.
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