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1. Els plans locals d’inclusió i cohesió 
social 
 

1.1 Què és un Pla local d’inclusió? 

 

Els plans locals d’inclusió són un instrument a partir del qual els 

ajuntaments concreten i articulen les polítiques d’inclusió social 

als municipis, esdevenen el marc de referència comú per a totes 

aquelles accions compromeses amb la inclusió i la cohesió social 

en el territori. 

 

La missió des plans d’inclusió locals és, per tant, dotar de sentit 

estratègic al conjunt de les accions destinades a combatre la 

pobresa i l’exclusió social desenvolupades en un municipi. 

 

Val a dir que la política d’inclusió social és, inevitablement, un 

àmbit d’actuació multinivell on hi intervenen diverses 

administracions públiques, no només les locals. El paper de 

l’administració autonòmica, estatal i, fins i tot, supraestatal, és 

imprescindible per entendre el funcionament de les polítiques 

d’inclusió d’un territori. El rol dels ajuntaments, no obstant, és 

essencial per liderar els processos de governança local i integrar 

tant les polítiques de les altres administracions com el paper del 

tercer sector i, també, de la ciutadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els efectes de la crisi social i econòmica en la ciutadania han 

provocat, a més, que els Ajuntaments hagin de fer front a noves 

realitats de pobresa i exclusió sense deixar de banda les 

actuacions que ja venien desenvolupant anys enrere per 

combatre les desigualtats socials. Els governs locals es troben 

així amb el repte de buscar solucions i dissenyar polítiques que 

aprofitin els recursos existents i donin resposta a totes aquestes 

necessitats que formen part de la quotidianitat de la ciutadania. 

Han de proporcionar solucions locals a una problemàtica que és, 

més que mai, quelcom global. 

 

La pressió per donar resposta a aquestes necessitats, a més, 

recau especialment en l’administració local ja que, com a 

administració més propera a la ciutadania, han de donar resposta 

a noves situacions d’emergència que se’ls presenten. Els governs 

locals, així, han de buscar solucions i dissenyar polítiques 

inclusives tant a inicitativa pròpia com compartida amb la resta 

d’agents implicats.    
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1.2 Per què un Pla d’inclusió social a Sant Cugat 

del Vallès? 

 

La ciutat no és aliena a la crisi socioeconòmica i així ho 

manifesten els i les professionals que treballen diàriament amb la 

ciutadania com són els Serveis Socials, Promoció Econòmica, 

Salut, entre d’altres, i també entitats socials com Càritas o Creu 

Roja, per citar-ne algunes. L’Ajuntament de Sant Cugat ha 

d’afrontar aquelles situacions de major emergència social i ha 

d’oferir mesures de caràcter més reactiu i, alhora, ha de posar el 

focus d’atenció en el manteniment d’una classe mitjana 

majoritària que cada vegada esdevé més vulnerable, anticipant-

se i prevenint futures situacions de risc social. 

 

A causa de la perllongada situació de crisi socioeconòmica, les 

situacions de risc d’exclusió social s’han cronificat i afecten cada 

vegada més persones i grups socials. En aquest sentit, tal i com 

exposa el sociòleg Dr. Sebastià Sarasa, la pobresa moderada és, 

en el context de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la més 

habitual i majoritàriament ve caracteritzada per una incapacitat 

de fer front a les despeses bàsiques (allotjament, 

subministrament, alimentació...) i greus problemes per pagar els 

deutes.1 

 

 

                                                
1 Conclusions de la 8a jornada tècnica “Pobresa i desigualtat: la situació a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona a Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 43 
(novembre de 2013)  

 

 

 

 

 

L’Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, 

ha de fer front a aquestes situacions derivades de la crisi 

socioeconòmica. Una crisi que, de fet, ha comportat no només 

una devallada de l’economia de mercat sinó també diversos 

ajustos d’altres administracions que han afectat les polítiques 

socials i han tingut un impacte intens en el benestar de la 

ciutadania, especialment la més vulnerable.  

 

L’administració local, per tant, es troba davant el repte d’abordar 

aquesta situació i aportar recursos i solucions per cobrir les 

necessitats de la ciutadania. En aquest sentit, l’Ajuntament de 

Sant Cugat, amb un pressupost global de 8.292.000 d’euros, 

destina el 9% del seu pressupost a desenvolupar el present Pla 

d’Inclusió Social i es compromet a exercir el lideratge en relació a 

les polítiques d’inclusió social.  

 

A banda del lideratge dels poders públics, un pla d’inclusió 

requereix també del paper d’altres agents del territori com les 

entitats i associacions del tercer sector, empreses, mitjans de 

comunicació i ciutadania. Tot i que correspon a les 

administracions habilitar i liderar les polítiques d’inclusió, el rol de 

les organitzacions, especialment les de l’àmbit social, és 

essencial per conèixer i actuar sobre els principals eixos 

d’exclusió social. 
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Cadascun d’aquests agents, a més, planteja la seva experiència i 

la seva visió de la realitat de la pobresa i l’exclusió social i fa més 

èmfasi en determinats factors d’exclusió. A través de la inclusió 

d’aquests agents en l’elaboració del Pla d’Inclusió Social, es 

proporciona una visió més plural i acurada de la realitat de la 

ciutat. És tasca d’aquest Pla esdevenir una eina que generi 

un espai comú de treball on tots els actors implicats en la 

inclusió social puguin aportar el seu coneixement i actuar 

per un objectiu de benestar de la comunitat. 

 

 

El Pla d’Inclusió Social ha posat en valor tots aquells plans i 

programes sectorials que des del propi Ajuntament de Sant 

Cugat ja vetllen per una ciutat inclusiva. Plans, actuacions i 

mesures destinades a la inclusió de persones amb diversitat 

funcional, a la gent gran, a les persones nouvingudes o a la 

promoció de l’ocupació ja són, actualment, instruments a favor 

de la inclusió social. Aquestes mesures, a més, ja han endegat 

mecanismes de treball transversal que cal aprofitar per enfocar el 

Pla d’Inclusió Social des d’una visió integral de la ciutat.  

 

Per aquest motiu, el present Pla inclou tots els serveis de 

l’Ajuntament que s’integren en la idea de la inclusió social. Molts 

dels objectius de la política d’inclusió social es comparteixen amb 

d’altres plans municipals vigents i, per tant, cal aprofitar les 

sinèrgies creades, els recursos existents i dotar-los de cohesió 

interna i d’un marc de referència comú. 

 

El Pla s’estructura en 8 eixos estratègics i amb propostes d’acció 

per dur a terme en el període 2014-2015. En total, s’han elaborat 

153 accions: 52% de noves i 48% destinades a reforçar 

actuacions que ja s’estan duent a terme a l’actualitat.  
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2. Pla d’Inclusió de Sant Cugat, 2014-2015 

2.1 Objectius  
 

El Pla d’Inclusió Social de Sant Cugat, 2014-2015 neix amb la voluntat de definir i endegar accions estructurals i comunitàries per 

combatre la pobresa i l’exclusió social a la ciutat. L’objectiu general, doncs, es defineix de la següent manera: 

Facilitar la cobertura de les necessitats bàsiques a tota persona o unitat familiar que ho requereixi, i actuar de manera 

preventiva en la classe mitjana cada vegada més sotmesa a la destrucció d’ocupació i a la reivenció i readapació dels 

models de vida. Alhora, es planteja un repte transversal: posar especial atenció a la infància i a les famílies amb menors 

a càrrec. 

 

La concreció d’aquest objectiu general es desenvolupa a partir dels 8 eixos estratègics, cadascun dels quals s’acompanyen de la visió de 

ciutat inclusiva. A partir d’aquests 8 eixos, es plantegen les accions a dur a terme en el període 2014-2015.  
 

Taula 1. Eixos estratègics del Pla d’Inclusió de Sant Cugat 

Eixos Visió de ciutat 

Eix 1. Cobertura necessitats 

bàsiques 

Cobertura de les necessitats bàsiques per a la ciutadania de Sant Cugat, especialment la més vulnerable 

Eix 2. Salut Serveis sociosanitaris a tota la ciutadania, especialment a la població en risc d’exclusió social 

Eix 3. Habitatge Habitatge digne per promoure la inclusió residencial 

Eix 4. Educació Accés a una formació inclusiva en igualtat d’oportunitats per a tothom 

Eix 5. Ocupació Inclusió activa en el mercat laboral en condicions d’igualtat 

Eix 6. Economia Ingressos mínims que permetin viure amb dignitat 

Eix 7. Relacional Inclusió social enfortint les famílies i les xarxes socials i comunitàries de proximitat 

Eix 8. Pobresa infantil Cap infant de la ciutat en situació de pobresa 

Font: elaboració pròpia 
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2.2 Metodologia 
 

El Pla d’Inclusió social de Sant Cugat compta amb diverses fases 

de treball coordinades i relacionades entre si: 
 

Figura 1. Fases de treball  

 
Font: elaboració pròpia 

 

Cadascuna d’aquestes fases s’ha dotat dels instruments 

metodològics adequats i ha comptat amb les aliances dels agents 

implicats així com amb l’equip tècnic, directiu i polític de 

l’Ajuntament de Sant Cugat.  

La primera fase del Pla d’Inclusió Social consisteix en posar en 

marxa el procés per tal de fer possible l’elaboració i 

implementació del Pla. En aquest sentit, una de les primeres 

actuacions a dur a terme és identificar quins són els agents 

implicats. Amb la voluntat de dur a terme un pla transversal i 

amb la incorporació de les entitats del tercer sector, es creen dos 

mecanismes de treball: el Grup Motor i la Taula d’Inclusió, l’un 

més operatiu i l’altre més participatiu: 

 

Taula d’Inclusió 

Social de Sant 

Cugat 

La seva missió és millorar les polítiques 

socials de Sant Cugat a partir del disseny 

d’eines que previnguin el risc d’exclusió, 

l’establiment de mecanismes d’intervenció 

que facilitin la inclusió de tota la 

ciutadania. 

Està formada per professionals de l’àmbit 

tècnic, directiu i polític de l’Ajuntament de 

Sant Cugat i representants de les entitats 

del tercer sector de la ciutat.2 

Grup Motor És un òrgan operatiu i l’encarregat de 

coordinar i vetllar per l’elaboració del Pla 

d’Inclusió social de Sant Cugat. 

 
Per últim i amb la voluntat de cercar sinèrgies i complicitats, 

s’han implicat dos organismes de participació ciutadana, que són: 

 

                                                
2 La composició de la Taula d’Inclusió s’especifica a l’Annex 

Posada en marxa 

Diagnosi 

Pla d'accions 

Aprovació 

Implementació 

Avaluació final 
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Consell de Ciutat  Com a màxim òrgan participatiu del 

municipi, en què la ciutadania debat amb 

responsables polítics i tècnics assumptes 

públics de la ciutat, el Consell de Ciutat va 

recolzar la proposta de realització d’aquest 

Pla d’Inclusió.  

Consell dels 

Infants 

L’òrgan de participació ciutadana dels 

infants, en consonància amb la posada en 

marxa del Pla d’Inclusió Social, va treballar 

durant el curs 2012-2013 diverses 

propostes per fer front a la crisi econòmica 

a la ciutat. 

 

 

La segona fase consisteix en elaborar una diagnosi de la 

realitat social de la ciutat fent èmfasi en els factors d’exclusió 

social identificats. 

 

Anàlisi de 

documentació i 

bases de dades 

Amb la l’objectiu de posar en valor el 

coneixement existent en les diverses àrees 

de l’Ajuntament de Sant Cugat, s’ha 

realitzat una anàlisi de diferents bases de 

dades i documentació que els i les 

professionals de la corporació han facilitat.3 

Baròmetre de 

l’Observatori 

Sociològic de 

El Baròmetre proporciona informació 

periòdica sobre la percepció de la 

ciutadania sobre la realitat de Sant Cugat. 

                                                
3 A l’Annex es facilita la relació de documentació analitzada 

Sant Cugat Per tal d’elaborar una diagnosi sobre la 

realitat social més presisa, el Baròmetre de  

juny de 2013 va incloure diverses 

preguntes específiques sobre privacions 

materials, percepció de la situació 

econòmica, i relacional. 

 

Qüestionaris: 

entitats i serveis 

especialitzats i 

entitats en 

general 

Per tal d’obtenir una visió actualitzada i 

real de l’exclusió social a Sant Cugat, es 

van elaborar dos qüestionaris: un destinat 

a entitats i serveis que treballen 

específicament amb persones amb risc 

d’exclusió social i l’altre amb entitats de la  

ciutat que, si bé no tracten directament la 

inclusió social, tenen una visió propera de 

la realitat de Sant Cugat. 

 

Participació 

professionals SSB 

A banda de les diverses sessions de treball 

tècnic realitzades i de la seva participació a 

la Taula d’Inclusió, s’ha incorporat la visió 

dels i les professionals dels SSB a través de 

l’elaboració d’un qüestionari on-line i d’una 

sessió grupal per tal de treballar les 

conclusions del qüestionari.   

Entrevistes a 

agents clau 

S’han entrevistat a diverses persones tant 

de l’Ajuntament de Sant Cugat com de 

diverses entitats socials per tal de recollir 

la seva visió de la inclusió social a la ciutat. 
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Sessions de 

treball tècnic 

S’han realitzat diverses sessions de treball 

tècnic amb els i les professionals de 

l’Ajuntament de Sant Cugat. 

 

Dinàmiques 

participatives: 

professionals, 

entitats, joves i 

ciutadania 

A través de 4 sessions participatives s’ha 

implicat a una diversitat d’agents en la 

diagnosi del Pla: professionals que 

treballen la inclusió social a la ciutat, 

entitats, joves i ciutadania en general han 

participat en l’elaboració de la diagnosi i en 

les propostes d’accions a realitzar. 

 

 

L’elaboració del pla d’accions s’ha realitzat a través de: 

 

Dinàmiques 

participatives: 

professionals, 

A partir de les primeres dades de la 

diagnosi social de la ciutat, s’han treballat 

les possibles accions a dur a terme amb les 

entitats, joves i 

ciutadania 

persones que han participat en les 

diferents dinàmiques. Una vegada 

acabades les dinàmiques, es va  facilitar un 

correu electrònic on poder enviar  

modificacions i noves accions a incloure 

dins del pla de treball final. 

Sessions de 

treball tècnic 

Amb tots els departaments de 

l’ajuntaments implicats i també amb les 

entitats socials, es va treballar el pla 

d’accions a partir d’una primera proposta 

sorgida de la diagnosi social de la ciutat. 

 

 

Un cop definides i prioritzades les accions a dur a terme en el 

període 2014-2015, el Pla d’Inclusió Social de Sant Cugat és 

aprovat pel Ple Municipal i s’inicia la seva implementació. 

Passats els dos anys de vigència, es procedirà a l’avaluació del 

Pla i, si s’escau, a plantejar la seva continuïtat.  
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Síntesi dels 8 eixos estratègics 
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3. Síntesi dels 8 eixos estratègics  
 

 

El fet de trobar-se en una situació d’exclusió social depèn d’una pluralitat de factors. Hi ha, per tant, un seguit de condicionats personals 

que, a banda dels factors estructurals, augmenten la vulnerabilitat i les probabilitats de risc d’exclusió social. Es tracta de característiques 

personals i familiars com poden ser l’atur de llarga durada, la dependència, la discapacitat o el deteriorament de les xarxes familiars que 

tenen incidència en la quotidianitat de les persones i poden fer-les més vulnerables. La presència d’una o més d’aquestes característiques 

no implica necessàriament patir una situació de risc d’exclusió, però sí que augmenta les possibilitats de trobar-se en una situació de 

vulnerabilitat. 

 

En el següent quadre se sintetitza, en base als 8 eixos analitzats, l’afectació de diverses dimensions o factors d’exclusió a les necessitats 

de la ciutat Sant Cugat a partir de l’anàlisi de les dades disponibles i el treball qualitatiu realitzat: 
 

Eixos 
Dimensions 
d’exclusió 

Necessitats detectades a Sant Cugat 

1. Necessitats 
bàsiques 

 Dificultats per fer 

front al pagament 

de les despeses de 

la llar 

 Dificultats per fer 

front a les 

despeses 

d’alimentació 

 Percepció de 

rendes mínimes 

d’inserció 

 En relació a les dificultats per fer front al pagament de les despeses més bàsiques, cal posar en valor el fet 

que l’Ajuntament de Sant Cugat disposa d’ajuts socials i d’urgència per a habitatge, activitats extraescolars, 

alimentació, transports, subministrament, ajuts mèdics i altres, així com ajuts per a l’escola bressol i el 

menjador escolar. 

 En base a les dades del baròmetre de l’Observatori sociològic, les majors dificultats s’identifiquen en el 

pagament de les despeses de la llar (llum, aigua, comunitat), seguides de l’alimentació i l’habitatge. Els 

ajuts proporcionats des de Serveis Socials, doncs, s’identifiquen com a necessaris per pal·liar aquelles 

situacions de majors dificultats. 

 Pel que fa a situacions de fragilitat més extremes, s’identifiquen diversos col·lectius amb necessitats a tenir 

en compte per a combatre la pobresa i l’exclusió social: com homes sols majoritàriament magribins sense 

ocupació ni subsidis, famílies en habitacions rellogades, persones en situació irregular administrativa... 

 Cal, alhora, posar el focus d’atenció en el manteniment d’una classe mitjana majoritària que cada vegada 

esdevé més vulnerable. El fet que un 26,7% de les persones enquestades identifiqui dificultats per arribar a 

final de mes sustenta aquesta idea, i més si tenim en compte que en alguns barris com La Floresta-Les 
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Planes aquest percentatge arriba al 41%. En aquest mateix sentit, els i les professionals dels Serveis 

Socials han identificat una creixent demanda d’ajuda entre persones i famílies que fins ara eren 

autosuficients i no havien tingut contacte amb Serveis Socials. 

 Finalment, cal fer referència a la importància que la ciutadania tingui coneixement dels serveis que 

l’Ajuntament i les entitats posen a la seva disposició. Alhora, cal evitar l’estigmatització que encara 

pateixen els Serveis Socials.  

2. Salut 

 Dependència 

 Discapacitat 

 Drogodependència 

 Embarassos no 

desitjats 

 Salut precària 

 Dificultat d’accés 

als medicaments 

 En general, les dones i homes de Sant Cugat perceben que la seva salut és bona, els homes en força major 

mesura que les dones. 

 No obstant això, cal prestar especial atenció a determinats col·lectius que, per les seves característiques, 

són més vulnerables a l’exclusió social. És el cas de les persones majors de 80 anys que viuen soles, dones 

en la seva gran majoria.  

 S’ha identificat com a problema entre els i les professionals la dificultat d’accés als medicaments: als centres 

sanitaris es detecta un augment de les demandes associades a problemes econòmics i dificultats per fer 

front als pagaments de tractaments odontològics, despeses de medicació, pròtesis, ulleres i audífons.  

 També s’ha observat certa preocupació entre diferents professionals respecte a l’afectació en la salut mental 

que les situacions de dificultat econòmica poden provocar. Patologies psicològiques i emocionals com la 

depressió, l’estrés o l’ansietat poden augmentar a causa de les dificultats econòmiques per les que passen 

moltes persones. 

3. Habitage 

Associades a l’accés 

i tinença 
d’habitatge: 
 Dificultat d’accés 
 Elevat 

endeutament 
 Dificultat per fer 

front als 

pagaments de la 
llar 

Associades a les 
condicions: 
 Males condicions 

d’habitatges o 
edificis 

 La dificultat d’accés a l’habitatge a Sant Cugat ve marcat per un preu mitjà del mercat de l’habitatge que es 

percep molt elevat. Es considera, a més, que el preu de l’habitatge de lloguer segueix estant penalizat front 

a la compra. 

 Alhora, al baròmetre de l’Observatori Sociològic, les dificultats per fer front als pagaments de la llar s’han 

identificat com una de les problemàtiques més comuns (afecta un 15,2% de les llars de Sant Cugat). Un 

12,4%, a més, presenten dificultats per fer front al pagament de l’habitatge i un 11,7% afirmen no poder 

mantenir una temperatura adequada a la llar. 

 Es valora positivament el fet que PROMUSA destini un 7% del seu parc de lloguer a persones en risc 

d’exlusió social (actualment 35 pisos) i que es comprometi a seguir destinant-lo en futures promocions. 

 Pel que fa a les condicions de l’habitatge, s’identifiquen com a factors de vulnerabilitat modalitats de 

convivència com el relloguer ja que no sempre les habitacions estan en bones condicions i presenten manca 
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 Habitatge 
compartit 

 Deteriorament del 
territori 

 Inseguretat 
ciutadana 

 Barraquisme 

de llum, ventilació insuficient així com dificultats de convivència i impossibilitat d’empadronar-se i gaudir 

d’una ciutadania de ple dret. 

 En aquest mateix sentit, cal posar el focus d’atenció en les famílies, freqüentment monoparentals, que han 

tornat a casa dels pares per no poder mantenir un habitatge independent. Aquestes situacions també són 

identificades com a factors de vulnerabilitat en la mesura que suposa una desestabilització en el cicle vital 

de les persones afectades així com una pèrdua en el nivell adquisitiu dels progenitors, sovint majors de 65 

anys. 

 El fet que s’hagi identificat, també, una manca de coneixement dels recursos existents en relació a 

l’habitatge, posa de relleu que cal destinar més esforços en donar a conèixer els serveis en diferents 

col·lectius. 

 En quant a les males condicions de l’habitatge, des de Càritas s’han identificat persones residint en 

barraques al barri de Les Planes. 

4. Educació 

Accés al sistema 

educatiu: 

 Manca 

d’escolarització 

 Absentisme 

 Abandonament 

escolar prematur 

Capital formatiu: 

 Nivells formatius 

baixos 

 Barreres 

lingüístiques 

 Analfabetisme / 

analfabetisme 

funcional 

 Sant Cugat gaudeix d’una àmplia oferta educativa que abasta tots els nivells educatius i combina centres 

d’ensenyament públic i centres d’ensenyament concertats i privats. 

 Pel que fa al capital formatiu de Sant Cugat, els nivells educatius de la població són elevats (un 53,4% 

dels homes i un 44,8% de les dones tenen estudis superiors). No obstant això,  per part de professionals i 

escoles s’ha identificat una manca d’oferta formativa en Cicles Formatius de Grau Superior. 

 

 Des de les escoles, es detecten famílies amb dificultats per fer front a les quotes de l’escola, casos 

d'abandonament del servei de menjador per les dificultats econòmiques així com dificultats per fer front 

als pagaments de materials i activitats com les colònies.  

5. Ocupació 

 Dificultat o negació 

d’accés al mercat 

de treball 

 Atur sense 

prestacions 

 L’atur a Sant Cugat presenta nivells molt inferiors a la resta de Catalunya, tant per a les dones com per als 

homes: si el I trimestre del 2013 l’atur a Catalunya se situava en un 24,5%, a Sant Cugat no arribava al 

10% (9,7%). No obstant això, val a dir que l’atur sí que ha tingut una tendència creixent des de l’inici de la 

crisi, passant d’un 7,1% el I trimestre de 2009 a un 9,7% el mateix període del 2013. 
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 Subocupació 

 Precarietat laboral 

(temporalitat, sous 

baixos, condicions 

abusives...) 

 Desqualificació 

 

 Malgrat la percepció de les dificultats del jovent per incorporar-se al mercat laboral, la taxa d’atur juvenil a 

la ciutat és reduïda. S’observen majors taxes d’atur entre les persones més grans, ja que la taxa d’atur 

més elevada a la ciutat es dóna entre les persones majors de 55 anys.  

 Les entitats manifesten preocupació per les persones a l'atur que ja no disposen de cap prestació, però no 

es disposa de dades per dimensionalitzar el fenomen. 

 Un altre element a considerar és el fet que Sant Cugat compta amb un elevat nombre de persones 

emprenedores i autònomes, essent una de les poques ciutats que n’ha augmentat la proporció en el conjunt 

d’Espanya. La importància d’aquest col·lectiu a la ciutat obliga a considerar-lo en les polítiques d’ocupació i 

tenir en compte la seva manca de cobertura en cas de cessament d’activitat. 

 Per part dels i les professionals també es percep un augment de la inestabilitat dels contractes laborals així 

com una reducció dels salaris i un empobriment de les persones ocupades.  En general, la possibilitat 

d'inserció laboral es fa cada vegada més difícil. Aquestes dificultats s'accentuen en determinats perfils: bé 

per l'idioma, per la manca d'habilitats socials, per l'edat..., però especialment per la manca d'ofertes de 

treball. 

 En aquest sentit, s’identifica la formació actualitzada com una possibilitat per augmentar la inserció laboral. 

 

6. Econòmic 

 Manca d’ingressos 

 Dificultats per fer 

front a les 

despeses de la llar 

 Dificultat per fer 

front a despeses 

bàsiques 

(privacions 

materials) 

 Nul·la o escassa 

capacitat d’estalvi 

 

 El principal factor de vulnerabilitat econòmica es vincula a les dificultats financeres de la llar. Així, gairebé 

un 30% de les persones enquestades manifesten tenir problemes per arribar a final de mes. 

Aproximadament la meitat d'aquestes presenten dificultats en els pagaments de l'alimentació, les despeses 

de la llar o l'habitatge. Aquesta proporció augmenta especialment al districte de La Floresta-Les Planes. Cal 

tenir en compte, a més, que amb l'edat, les dificultats per fer front als pagaments d'alimentació, neteja, 

habitatge augmenten. 

 La manca d’ingressos també es reflexa en el fet que un 23,3% de les persones enquestades afirmen no 

poder permetre’s fer front a una despesa imprevista de 750€ amb els seus propis ingressos. Cal tenir en 

compte, però, que aquesta xifra a Catalunya és pràcticament del doble (40,2%). Un 27,5%, a més, no 

poden permetre’s anar de vacances un cop l’any (a Catalunya aquesta xifra és més de 10 punts superior). 

Tampoc és menyspreable el 4,5% de persones que no poden afrontar la despesa de un àpat de carn, 

pollastre, peix o equivalent almenys cada dos dies.  

 En relació a la capacitat d’estalvi, un 44,4% de les persones enquestades afirmen no poder-se permetre 
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tenir algun estalvi a final de mes. 

 

7. Relacional 

 Deteriorament o 

manca de xarxes 

familiars 

 Monoparentalitat 

 Violència masclista 

 Deteriorament o 

manca de xarxes 

socials de 

proximitat 

 Manca d’accés a la 

ciutadania 

 

 Tant les xarxes familiars com les relacions amb l’entorn són un punt de suport important per a la inclusió 

social. A través del baròmetre de l’Observatori Sociològic, s’ha identificat que, en el cas de Sant Cugat és la 

família la principal institució de referència en la xarxa de suport personal; l’administració pública, en canvi, 

no consolida un paper rellevant en l’ajuda en primera instància. La importància de la família en la prestació 

d’ajuda econòmica en primera instància, posa de manifest que aquelles persones sense una xarxa familiar 

de suport poden ser més vulnerables davant de situacions de risc d’exclusió social. Alhora, s’ha detectat 

que la família és més important entre les persones joves i va disminuint, a favor de les institucions 

públiques, com a suport en primera instància a mesura que augmenta l’edat. 

 La violència de gènere afecta totes les esferes de la vida de les dones que la pateixen així com dels seus 

fills i filles. És necessari, per tant, fer una anàlisi de l’impacte que la violència contra les dones té a Sant 

Cugat i considerar-ne les conseqüències a l’hora de dissenyar polítiques contra la pobresa i l’exclusió social. 

Cal recordar, per exemple, que un 10% del total de persones que han sol·licitat ajudes per a fer front als 

pagaments de l’habitatge són dones que han patit violència de gènere. Pel que fa a les xifres d’impacte de 

la violència de gènere a la ciutat, al llarg del 2011 es van detectar 106 casos de violència de gènere, 

marcant una tendència estable en relació a anys anteriors. 

 Pel que fa al deteriorament de les xarxes socials de proximitat, destaca que, en base a les dades del 

baròmetre de l’Observatori Sociològic, només un 10,9% considera que les seves relacions han minvat arrel 

de la crisi, però entre les persones aturades aquesta proporció gairebé es quadruplica i arriba a un 37,9%. 

L’atur, doncs, es configura no només com una situació de vulnerabilitat econòmica sinó també relacional i 

de pèrdua de xarxa de suport. La pèrdua de la feina es pot alinear, alhora, amb altres pèrdues i fer-se 

difícils d’abordar en tant que són ininterrompudes: pèrdua d'estatus social, laboral, de rol, de parella...  

 Cal tenir en compte com aquesta situació d'estrés i pèrdues en diferents nivells pot agreujar i incrementar 

les problemàtiques de salut mental. 

 Una altra de les necessitats que s’han detectat per part dels i les professionals, és la manca d'espais de 

respir i de contacte  per a famílies de persones amb discapactitat o dependència. També per persones en 

situació de dificultat social.  
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8. Pobresa 
infantil 

 

 Sant Cugat té una elevada proporció d’infants entre la seva població i un dels índex de natalitat més elevats 

de Catalunya. Les famílies amb infants menors al càrrec són, doncs, una de les prioritats del Pla d’Inclusió 

Social.  

 En base a les ajudes per al menjador escolar i l’escola bressol atorgades des de Serveis Socials, sí que 

s’identifica una disminució de les sol·licituds causada pel fet que en moltes famílies un dels progenitors ha 

deixat de treballar i per l’elevada despesa que suposa tant l’escola bressol com el menjador, malgrat 

disposar d’ajudes.  

 També, des de les escoles, s’han detectat famílies amb dificultats per fer front a les quotes de l’escola així 

com al pagament de materials i activitats extraescolars, fet que suposa un factor d’exclusió per als infants 

que les pateixen. 

 Respecte a les necessitats detectades en relació a la població infantil, destaquen les dificultats de les 

famílies per fer front no només als pagaments de les quotes de l’escola sinó també als referents a materials 

i activitats extraescolars. 

 També la situació descrita en l’eix d’habitatge de persones amb fills/es que han hagut de tornar a casa dels 

pares per no poder mantenir un habitatge independent pot comportar situacions de dificultat per als 

infants.  
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Eix. 1 Cobertura de les necessitats bàsiques 
 

 

 

Pla de treball per eixos  

 
 

 

 

 

4. Pla de treball per eixos  
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Eix 1. Cobertura de les necessitats bàsiques 

 

Acció Responsable 
Temporalització 

2014 2015 

1 Mantenir i reforçar els equips de Serveis Bàsics d’Atenció Social Serveis Socials X X 

2 
Fer seguiment molt acurat del pressupost per tal de garantir la dotació necessària de 
prestacions econòmiques i ajuts socials i d’urgència (beques de menjador i escolaritat bressol, 
activitats extraescolars, habitatge, alimentació, transport, subministraments, mèdics i altres) 

Serveis Socials X X 

3 Donar continuïtat als Grups de treball tècnic: alimentació, habitatge i ajuts Serveis Socials X X 

4 Seguir implementant i millorar el sistema d’indicadors establert en aquest mandat   Serveis Socials X X 

5 
Fer un seguiment especial dels usuaris/es que tenen i/o  que  han perdut el dret a la  Renda 

Mínima d’Inserció PIRMI  
Serveis Socials X X 

6 Incrementar els allotjaments temporals (pisos socials) 
Serveis Socials/ 

Promusa 
X X 

7 
Tenir cura especial amb els programes de  l’atenció a la dependència i el Servei d’Atenció 
Domiciliària, l’arranjament d’habitatges, i l’Ajuntament A prop i Teleassistències 

Serveis Socials X X 

8 Mantenir els dispositius per a fer front a l’atenció a les persones sense sostre Serveis Socials i Policia  X X 

9 Dissenyar i implementar un Pla de comunicació de Serveis Socials i Ciutadania 
Serveis Socials 

Ciutadania 
Comunicació 

X  

10 
Mantenir i reforçar encara més el suport les entitats socials que proporcionen serveis destinats a 

la cobertura de les necessitats bàsiques de la població 
Serveis Socials X X 

11 
Continuar amb el suport al Rebost i al Menjador Social gestionat per Càritas i al programa de 
Kits d’alimentació i higiene de Creu Roja   

Serveis socials Càritas 
Creu Roja 

X X 



 

20 
 

12 
Mantenir el suport al banc de roba coordinat entre Creu Roja i els Serveis Socials de 
l’Ajuntament  

Serveis Socials 
Creu Roja 

X X 

13 
Facilitar i/o procurar un acord amb les escoles, grans superfícies, mercats municipals, hoteleria i 
restauració per tal d’evitar el malbaratament d’aliments (Acord Agència Catalana de Salut 
Pública) 

Polítiques Socials 
Comerç 

X  

14 
Establir un sistema de càlcul SROI (Social Return on Investment) per determinar el benefici 
social de les actuacions de Serveis Socials   

Serveis Socials X  

15 
Posada en marxa d’un programa informàtic que permeti tenir un control de la distribució 
d’aliments, tant de Càritas com de Creu Roja. Aquest programa registrarà el nivell d’estocs i el 
nombre de persones usuàries 

Serveis Socials 
Càritas 

Creu Roja 

X  

16 
Endegar un programa d’horts urbans/agricultura ecològica/ Km0 per a persones aturades de 
llarga durada 

Serveis Socials/ 
Medi ambient 

Ocupació 

 X 

17 
Elaborar un mapa de recursos (públics i privats) amb tots els programes i serveis disponibles i el 
circuit per accedir-hi i recopilar iniciatives d’èxit per a la inclusió social i elaborar un decàleg de 
bones pràctiques 

Serveis Socials 
Promoció Econòmica 

X  

18 
Continuar amb els acords amb residències de gent gran per oferir àpats diaris a persones en 

situació de vulnerabilitat 
Serveis Socials/Gent gran X X 

19 Organitzar tallers sobre estalvi energètic, hàbits de consum i alimentació saludable 

Serveis Socials 
Medi Ambient 

Salut 

OMIC 

X  

20 
Treballar amb el Banc dels Aliments per aconseguir que a cada districte hi hagi centres 
distribuïdors suficients 
 

Serveis Socials 
3r sector 

X  

21 
Posar en marxa la diagnosi social del districte de l’equip EBASP Xalet Negre  per identificar les 
necessitats dels diferents col·lectius en situació de major vulnerabilitat social 

Serveis Socials/Diputació X  

22 Obtenir des de l’Observatori Sociològic, un baròmetre de la Inclusió  Observatori Sociològic X X 

23 
Organitzar una Jornada anual sobre la Inclusió Social amb el 3r sector de la ciutat per tal de 

difondre bones practiques de cohesió social des de diferents àmbits i agents comunitaris i 
institucionals i crear xarxa 

Polítiques  Socials  X 
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24 
Realitzar un Pla de Comunicació intern per a donar a conèixer el Pla d’Inclusió Social dins de 
l’ajuntament així com als Organismes autònoms  

Polítiques  Socials 
comunicació 

X  

25 
Elaborar material gràfic i realitzar una campanya informativa dels serveis i programes d’ inclusió 
social, adreçada al tercer sector i a la ciutadania   

Polítiques  Socials 
comunicació 

 X 

26 

Crear grups de treball de millora contínua per treballar els diferents eixos del Pla contra la 

Pobresa i l’Exclusió social de manera conjunta. Proposta de creació de 4 grups: un d’ocupació i 

economia, un de necessitats bàsiques i relacional, un d’educació i pobresa infantil i un 
d’habitatge.   

Serveis Socials 
Salut 

Educació 

SOM 

OLH 

X  

27 
Implantar una targeta solidària per a la compra als supermercats de la ciutat: possibilitar la 
compra de productes bàsics per a les persones que reben ajuts per a l’alimentació directament 
des dels establiments i de forma anònima.   

Serveis Socials 
Comerç 

X  

28 

Habilitar mecanismes adients que facilitin el servei de recollida als establiments alimentaris per 

tal que els productes aptes pel consum arribin a les entitats d’acció social, banc d’aliments i 
menjador social. 

Ciutadania  

Salut 
Comerç 

  

29 
Engegar una campanya de sensibilització per tal de conscienciar els establiments comercials i, 
també, a la població de les conseqüències medi ambientals i ètiques de llençar el menjar 

Polítiques  Socials 
Comunicació 

X  

30 
Estudiar el disseny i l’aplicació de mesures, en totes les etapes de producció i distribució 
d’aliments, per tal de reduir a tots els nivells el malbaratament de menjar, que sigui susceptible 

de ser aprofitat amb una finalitat social. 

Ciutadania  
Salut 

Comerç  

 X 

31 
Realitzar un mapa de la vulnerabilitat del municipi, tenint present les variables i indicadors 
d’habitatge, renda, indicadors de serveis socials i altres 

Ciutadania  X 
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Eix 2. Salut 

 

Acció Responsable 
Temporalització 

2014 2015 

1 Mantenir els Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) 
Serveis 

Socials 
X X 

2 Seguir gestionant la Llei de la Dependència 
Serveis 
Socials 

X X 

3 Continuar proporcionant Serveis de Tecnologia de suport i cura: Teleassistència i SIMAP 
Serveis 
Socials 

X X 

4 
Seguir implementant els ajuts tècnics per a persones dependents: cessió d’ajuts, projecte de promoció de 
l’autonomia personal a domicili i el Servei Personalitzat de Dosificació. 

Serveis 
Socials 

X X 

5 Continuar amb el transport adaptat per a les  persones  amb  mobilitat  reduïda  
Serveis 
Socials 

X X 

6 Desenvolupar i mantenir els programes de salut mental 
Serveis socials 

i ciutadania 
X X 

7 Donar continuïtat i reforçar programes d’educació per la salut als casals de la gent gran  Gent gran X X 

8 
Prosseguir amb la col·laboració amb Mutua de Terrassa per a celebrar el cicle de Dijous de Salut a Sant 
Cugat  

Salut X X 

9 Mantenir els programes d’educació per a la salut als centres educatius 
Serveis 
Socials 

Educació 

X  

10 
Continuar donant suport a les entitats i institucions que proporcionen serveis destinats a la promoció de la 
salut a la ciutat, Oncolliga, Malalties neurodegeneratives, etc 

Salut i 
ciutadania 

X X 

11 
Donar suport al banc de medicaments i al banc de recursos mèdics coordinat entre entitats i Serveis 
Socials  

Serveis 
Socials 

Banc de 
Medicaments 

Salut 
CAP 

X X 



 

23 
 

12 

Iniciar projectes d’odontologia i oftalmologia solidària (p.e: conveni/acord amb la Fundació Odontologia 

Solidària, amb l’Escola Universitària Gimbernat de fisioteràpia i infermeria, amb la UIC i amb l’empresa 
Multi Òptica; Dentistes sobre rodes 

Serveis 
Socials 

Salut 
Promoció 

Econòmica 

X   

13 Participar en el programa de SMART Health per a malalties cròniques 
Mutua de 
Terrassa 

 X 

14 
Acord amb els CAPs per endegar un espai grupal de salut mental per al recolzament en casos de trastorns 

d’ansietat, estats d’ànim, depressió, estrès... 

Serveis 
Socials 

Ciutadania 
Mutua de 
Terrassa 

X   

15 
Iniciar un programa d’agricultura inclusiva i ecològica per a persones amb malaltia mental amb risc 
d’exclusió consistent en formar un grup de persones per a que cultivin fruites i hortalisses que 
posteriorment es poden vendre o cedir a les entitats socials 

Serveis 
Socials 

Ciutadania  
Medi ambient 

 X 

16 
Plantejar un programa de prevenció de les drogodependències als instituts comptant amb un equip 
pluridisciplinar   

Serveis 
Socials 
Salut 

Educació 

joventut 

 X 

17 
Pal·liar la dificultat d’accés als medicaments, pròtesis, ulleres, audiòfons per mitjà de patrocinis o 
mecenatges de les empreses, això seria un exemple de RSC 

Promoció 
Econòmica 

X  
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Eix 3. Habitatge 

 

Acció Responsable 
Temporalització 

2014 2015 

1 
Potenciar els serveis de l’Oficina Local d’Habitatge (sol·licituds, renda bàsica d’emancipació, prestacions per 
al pagament del lloguer...) 

Oficina Local 
d’Habitatge 

X  

2 Dotar l’Oficina Local de l’Habitatge d’un/a Treballador/a social   
Oficina local 
d’Habitatge i 

Serveis socials 

X  

3 
Donar a conèixer el servei gratuït d'informació i assessorament adreçat a les famílies amb dificultats per 
atendre el pagament dels préstecs hipotecaris i que estan en risc de perdre el seu habitatge principal 

OFIDEUTE de la Generalitat de Catalunya 

Oficina Local 
d’Habitatge 

X  

4 Vetllar per la descentralització  del servei d’OFIDEUTE de la Generalitat de Catalunya a Sant Cugat 
Oficina Local 
d’Habitatge 

X  

5 Impulsar de forma efectiva la Borsa Jove d’Habitatge 
Oficina Local 

d’Habitatge 
X X 

6 Continuar atorgant ajuts socials per a persones majors de 65 anys 
Oficina Local 
d’Habitatge 

X X 

7 Seguir atorgant ajuts econòmics i bonificacions a l’IBI per als habitatges de la Borsa Jove i Lloguer Social  
Oficina Local 
d’Habitatge 

X X 

8 
Mantenir el percentatge (7%) de pisos del parc de lloguer de PROMUSA per a persones en risc d’exclusió 

social 
PROMUSA X X 

9 Incrementar i mantenir els pisos socials 

Oficina Local 
d’Habitatge 

Serveis 
Socials 

X X 

10 Mantenir el Programa d’arranjaments d’habitatge per a la gent gran 
Serveis 
Socials 

Diputació 

X X 

11 
Fer front a la pobresa energètica: continuar prestant ajuts socials per a l’accés i el manteniment de 
l’habitatge i els subministraments  i mantenir l’acord amb SOREA respecte als usuaris de Serveis socials i 

Serveis socials 
Medi ambient 

X X 
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instar a les companyies (llum i gas) a fer acords similars. 

12 Incorporar els serveis de l’Oficina Local d’Habitatge a l’Oficina Jove 
Oficina Local 
d’Habitatge 

X X 

13 Establir acords amb les universitats  (Politècnica i ESADE) per aprofitar habitatges buits d’estudiants 
Oficina Local 
d’Habitatge 

 X 

14 
Mantenir el dispositiu de detecció preventiva de desnonaments a través del conveni amb el Col·legi de 
Procuradors 

Serveis 
Socials 

X X 

15 
Continuar aplicant la possibilitat d’adherir-se a la moratòria per liquidar una plusvàlua en cas d’execució 

hipotecària 

Oficina Local 

d’Habitatge 
X X 

16 
Estudiar la creació d’un projecte per a compartir habitatge (p.e entre persones grans i joves, entre joves i 
joves, etc.) 

Oficina Local 
d’Habitatge 

Serveis socials 

 X 

17 
Treballar amb el Centre de Vida Independent tots els projectes de Promusa destinats a gent gran o 
persones amb diversitat funcional  (el nou bloc que es construirà a Rius i Taulet ja te aquest encàrrec)  

Promusa i 
Serveis socials 
Centre de Vida 

Independent 

X  

18 Treballar de forma preventiva en els blocs d’habitatge públic de  gent gran   
Promusa i 

Serveis socials 
X  

19 
Vetllar per l’increment del  el nombre d’habitatges de lloguer social, és a dir, de preu assequible (30%de la 

renda com a màxim) 

Oficina Local 

d’Habitatge 
X X 

20 
Realitzar, en funció de les possibilitats, un estudi d’edificis sense ascensors i cercar projectes de viabilitat 

econòmica en funció de les característiques de les persones propietàries i llogateres 

Oficina Local 
d’Habitatge 

Serveis socials 

 X 

21 
Estudiar els mecanismes legals per obligar els bancs i entitats financeres que tinguin habitatges buits a Sant 
Cugat a posar-los a la borsa de lloguer 

Promoció 
Econòmica 

X X 

22 
Procurar endegar accions per sancionar les entitats financeres que no posin al mercat públic de lloguer de 
les seves propietats 

Oficina Local 
d’Habitatge 

x  

 

- Fer arribar l’anterior acord al Ministeri de Foment i a la Conselleria de 

Territori i Sostenibilitat. 
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Eix 4.  Educació 

 

Acció Responsable 
Temporalització 

2014 2015 

1 Seguir implementant el Pla Educatiu d’Entorn Educació X X 

2 Continuar treballant amb els infants en risc d’exclusió social a través dels Centres Oberts i el Taller Natura 
Serveis 

Socials 
X X 

3 Continuar el Projecte d’integració social d’infants i adolescents en entitats de lleure 

Serveis 

Socials 
Educació 

X X 

4 Seguir atorgant els ajuts de menjador escolar i els ajuts d’escola bressol 
Serveis 
Socials 

X X 

5 Obrir una línia d’ajuts per a material escolar i sortides escolars obligatòries 
Serveis 
Socials 

Educació 

X  

6 Prosseguir amb el programa de formació de mares i pares Educació X X 

7 Mantenir el suport a les entitats socials que proporcionen serveis per potenciar l’educació a la ciutat 

Educació/ 
Serveis 
Socials/ 

Ciutadania 

X X 

8 Crear espais per a fomentar el reforç escolar a través de mares i pares voluntaris 
Educació 

voluntariat 
 X 

9 
Mantenir i potenciar la metodologia Aprenentatge i Servei per tal de fomentar l’acció comunitària entre els 

més petits i joves així com reforçar el teixit social   

Ciutadania 

Educació 
X X 

10 
Participar en el Pla de Dinamització Educativa promovent l’emprenedoria mitjançant exemples 
d’emprenedors/es joves 

Promoció 
Econòmica 

 X 

11 
Vetllar per la igualtat d’oportunitats d’accés a les TICS dels infants i adolescents en totes les etapes de 
l’educació obligatòria a la ciutat 

Serveis 
Socials 

Educació 

 X 

12 
Sensibilitzar a infants i joves de manera transversal amb suport dels centres educatius vers els col·lectius 
vulnerables o de risc 

Serveis 

Socials 
Educació 

x  
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Eix 5.  Ocupació 

 

Acció Responsable 
Temporalització 

2014 2015 

1 Mantenir el Servei Integral d’Ocupació (SIO) SOM X X 

2 Potenciar l’orientació i l’acompanyament a la inserció del SOM SOM X  

3 
Continuar implementant projectes d’inserció per a col·lectius específics (persones majors de 45 anys, 
persones amb discapacitat...) 

SOM X X 

4 Donar continuïtat als Plans d’Ocupació SOM X X 

5 Fomentar i mantenir la formació ocupacional de la ciutat SOM X X 

6 Seguir el Projecte orientació transversal per a persones aturades de llarga durada SOM X X 

7 Potenciar la Borsa de Treball del SOM SOM X  

8 Continuar donant suport a les entitats socials que fomenten l’ocupació a la ciutat 
Serveis 
Socials 

X X 

9 Mantenir els convenis per afavorir la inserció laboral de persones en risc d’exclusió programa (Incorpora’t) SOM X X 

10 Diversificar l’oferta formativa post-obligatòria a través dels PQPI 
SOM 

Educació 
 X 

11 
Crear un programa de treball conjunt entre Serveis Socials, SOM i Promoció Econòmica amb l’objectiu 
d’abordar integralment les situacions de risc i vulnerabilitat social, incloent, entre d’altres: reinserció de 

persones excloses del mercat de treball, coaching grupal, pla de formació etc. 

Serveis 
Socials 
SOM 

Promoció 
Econòmica 

X  
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12 
Signar un Pacte Local d’Ocupació i constituir una Mesa de Concentració entre l’Ajuntament i representants 
sindicals i empresarials 

Alcaldia 
Promoció 

Econòmica 

X  

13 Promoure clàusules socials per a la contractació de dones en risc d’exclusió i víctimes de violència de gènere SOM X  

14 Plantejar la remissió d’un programa de ràdio per oferir feines a Sant Cugat, amb la periodicitat escaient  
SOM 

Cugat.cat 
 X 

15 Mantenir les bonificacions fiscals a les empreses que contractin persones de la ciutat 
Promoció 

Econòmica 
X X 

16 Detectar necessitats formatives vinculades al mercat laboral 
Promoció 

Econòmica 
 X 

17 Nova convocatòria del concurs d’emprenedoria social i cooperativa* 
Promoció 

Econòmica 
X X 

18 
Mantenir els programes de formació ocupacional per a joves en situació ocupacional per a joves en situació 
d’atur “Joves per l’ocupació” i “Fem ocupació per a joves” de l’Ajuntament, el SOC i COPEVO 

Promoció 

econòmica 
SOC 

COPEVO 

X X 

19 
Vetllar per l’acompliment de la legislació vigent en matèria de reserva de places per a persones amb 
discapacitat 

Ciutadania x x 

* El desenvolupament més detallat de les accions vinculades al projecte es troba a l’Eix 6 d’Economia 
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Eix 6. Econòmic 

Acció Responsable 
Temporalització 

2014 2015 

1 Potenciar l’Oficina d’Atenció a l’Empresa (OAE) i promocionar el seu coneixement entre la ciutadania  OAE X X 

2 
Fomentar la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) per tal que doni respostes a les necessitats de la 
ciutadania 

Promoció 
Econòmica 
Polítiques 

socials 

X  

3 
Aprofundir en la capacitat redistributiva del pressupost en la línia de la tarifació social (exempcions i 
bonificacions en funció de la renda, per a gent gran, per a persones aturades i per a persones en risc 
d’exclusió) 

Promoció 
Econòmica 

X X 

4 Seguir organitzant el concurs per subvencionar projectes empresarials de base cooperativa de nova creació 

OAE 
Serveis 
Socials 

Som 

X X 

5 Donar a conèixer cooperatives de Sant Cugat per afavorir el consum de proximitat i quilòmetre 0  

OAE 
Oficina Sant 

Cugat 
Sostenible 

X  

6 Plantejar la creació d’una Fira d’Economia Sostenible i Solidària 
Oficina Sant 

Cugat 
Sostenible 

 X 

7 
Oferir facilitats en la fiscalitat de les empreses en el seu període de constitució i ajustar-la a la mida de les 
empreses 

Serveis 
Socials 

X X 

8 Dissenyar una campanya que potenciï la botiga de barri i els mercats 
Promoció 

Econòmica 
 X 

9 Impulsar i donar suport a l’emprenedoria a través de programes específics (FITA, Founder Institute, Yuzz) 
Promoció 

Econòmica 
X X 
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10 
Proporcionar espais físics accessibles econòmicament a les persones emprenedores en els centres de 
negocis 

Promoció 
Econòmica 

X X 

11 
Elaborar un catàleg de recursos per a emprenedors/es que incorpori una relació de recursos de finançament 
i fer-ne difusió via web  PORTAL EMPRENDRE/AUTO 

Promoció 
Econòmica 

 X 

12 Facilitar el traspàs d’empreses en funcionament a nous emprenedors/es (Reempresa) 
Promoció 

Econòmica 
X X 

13 Organitzar una jornada de networking social on empreses i entitats puguin apropar necessitats i solucions 
Promoció 

Econòmica 
 X 

14 Crear un cens de projectes de Responsabilitat Social Corporativa que desenvolupin empreses de Sant Cugat 
Promoció 

Econòmica 
X X 

15 Consolidar i/o accelerar projectes empresarials a través de programes d’acceleració empresarial 
Promoció 

Econòmica 
X X 

16 
Servei de seguiment i consolidació d’empreses de nova creació (amb menys de tres anys d’existència) 
(Catalunya Emprèn) 

Promoció 
Econòmica 

X X 

17 
Detecció d’empreses de nova creació en situació de risc i elaboració d’un catàleg d’accions per a empreses 
en situació de risc 

Promoció 
Econòmica 

X X 

18 
Mantenir les campanyes de l’OMIC sobre economia domèstica per a joves i de subministraments bàsics a 
gent gran i persones usuàries de Serveis Socials 

Promoció 
Econòmica 

X X 

19 Elaboració d’una guia comunicativa d’informació bàsica de consums energètics 
Promoció 

Econòmica 
 X 

20 
Crear una base de dades al web on es recullin tots els projectes socials a Sant Cugat per tal que les 
empreses puguin consultar-ho a l’hora de realitzar la seva RSC 

Serveis 
Socials 

 X 

21 Desenvolupar una InCUB social, incubadora i acceleradora de projectes i/o empreses d’innovació social 

Polítiques  
Socials 

Promoció 
Econòmica 

X  

22 
Estudiar la taxa de residus dels establiments comercials, amb l’objectiu d’aplicar una discriminació positiva a 
aquells establiments que estiguin contribuint a reduir el volum de producte abocat a la brossa, alhora que 
estan contribuint a la construcció d’un territori socialment responsable 

Polítiques  
Socials 

Promoció 
Econòmica 

X  
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Eix 7. Relacional 

 

Acció Responsable 
Temporalització 

2014 2015 

1 
Mantenir els recursos i serveis d’atenció a la violència de gènere (Xarxa de lluita contra el maltractament i 
la violència de gènere, accions de sensibilització, recursos específics, atenció i suport personalitzat, atenció 
als infants i adolescents) 

DonaInformació X X 

2 

Donar continuïtat als programes per a persones immigrants i de mediació comunitària (assessoria jurídica, 

cursos de català, programa d’acomodació municipal, informes d’arrelament social, servei de mediació 
comunitària) 

Departament 
d’immigració i 

mediació 
comunitària 

X X 

3 

Seguir desenvolupant programes per a persones amb necessitats d’atencions especials (taules de 

participació, accions per a la inclusió i de lleure, suport a persones cuidadores, accions de sensibilització, 
suport a les entitats socials, Pla d’accessibilitat) 

Departament de 
persones amb 

necessitats 
d’atencions 

especials 

X X 

4 Continuar amb la dinamització d’activitats per a la gent gran 
Departament de 

gent gran 
X X 

5 Potenciar i mantenir el Programa “Apropa Cultura” 

Departament de 
persones amb 

necessitats 
d’atencions 

especials 

X X 

6 
Continuar donant suport a les iniciatives solidàries de la societat civil (p.e: Torneig de Pàdel Ajudem els 
altres, Setmana de la pobresa) 

Tots els 
departaments 

X X 

7 Mantenir el suport a les entitats socials i de lleure que fomentin la cohesió social 
Serveis Socials 

ciutadania 
X X 

8 Promoure i donar un nou impuls al Banc del Temps Banc del Temps X X 



 

32 
 

9 Potenciar i dinamitzar el voluntariat a través de l’Oficina de Voluntariat 
Oficina del 
Voluntariat 

X X 

10 
Organitzar tallers formatius per a les persones voluntàries de l’Oficina de Voluntariat i les entitats socials de 
la ciutat 

Oficina del 
Voluntariat 

X  

11 
Mantenir la formació i potenciar la creació d’un espai de relació per a persones cuidadores de persones 
dependents (p.e: Xarxa de Famílies Cuidadores, Servei Temps per a tu, Programa Respir)  

Serveis Socials 
DonaInformació 

Ciutadania 
 

X X 

12 Elaborar un protocol de detecció i intervenció de maltractament a la gent gran 

Serveis socials 

Departament de 
gent gran 

X  

13 Potenciar els centres culturals com a espais de referència als barris Serveis Socials  X 

14 Realitzar un estudi de diversitat funcional i comerç accessible a Sant Cugat 
Promoció 

Econòmica 
Ciutadania 

 X 

15 
Endegar una campanya de sensibilització a comerços, ciutadania i entitats per detectar persones grans amb 

risc d’exclusió (tipus Projecte Radars)   
Serveis Socials X  

16 
Teaming Sant Cugat: disposar d’un portal de projectes socials on ciutadania, comerços, entitats i empreses 
de la ciutat hi puguin col·laborar 

Polítiques 
Socials  

X X 

17 Elaborar una cartera de serveis de recursos per a persones amb diversitat funcional Ciutadania X  

18 Incrementar activitats esportives que fomentin la cohesió social i la inclusió 
Polítiques 

socials 
Esports 

X X 

19 Vetllar per l’acompliment de la normativa vigent del Pla d’Igualtat a l’ajuntament i organismes municipals 
Polítiques 

Socials  
x X 

20 Intervenir en els espais públics on es detectin situacions de conflicte Ciutadania x x 
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Eix 8. Pobresa infantil 

 

Acció Responsable 
Temporalització 

2014 2015 

1 Donar continuïtat a la tasca dels Equips d’atenció a la infància i l’adolescència EAIA X X 

2 Continuar treballant amb el Protocol de prevenció del maltractament infantil 
Serveis 
Socials 

X  

3 Crear el consell de joves i adolescents com a organisme de participació per al jovent 
Serveis 
Socials 

X  

4 Mantenir el Consell dels Infants 
Serveis 
Socials 

X X 

5 Crear un programa formatiu específic per a mares i pares d’infants de 0-3 anys en situació de risc 

Serveis 

Socials 
Educació 

 X 

6 Apadrinament material escolar Educació X X 

7 Continuar donant suport als programes de les entitats socials destinats a la infància 

Serveis 
Socials 

Càritas 
Creu Roja 

X X 

8 Mantenir els ajuts de menjador  per a primària, secundària i Escoles Bressol  
Serveis 

Socials 
X X  

9 
Establir acords entre les entitats de lleure, Serveis Socials i Educació per tal d’oferir places becades per a 
les seves activitats  

Serveis 

Socials 

Educació 
Entitats 
socials 

X X  
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10 
Mantenir els programes de salut que duen a terme als CAP (Programa d’embaràs, part i postpart, 
Programa Nen sa...)  

Salut 
CAP 

X X  

11 
Mantenir el dispositiu de detecció (radar) de situacions de risc entre la infància conjuntament amb 
pediatres, escoles, entitats de lleure, entitats dels Tercer Sector i serveis socials  

Salut 
Educació 

Entitats de 
lleure 

Serveis 

Socials 
Entitats Tercer 

Sector 

X  

12 
Potenciar el coneixement de la realitat infantil i juvenil de les Planes a través del manteniment de la Taula 
de Gent de Les Planes 

Serveis 
Socials 

Educació 

X  

13 Continuar donant suport a la integració de l’alumnat amb NEE a les activitats esportives i de lleure 
 

Ciutadania 
X X 
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