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Propostes Transversals
Des de Sant Cugat en Comú entenem que, degut a la seva especifitat, hi ha propostes que
requereixen una actuació transversal i una mirada al llarg del programa. Per tal de facilitar
la lectura del programa hem decidit agrupar-les en aquest espai.
Aquestes propostes les pots trobar al llarg de tot el programa, marcades amb els distintius:
PROPOSTES TRANSVERSALS PER A DONES:
6, 27, 70, 75, 76, 81, 86, 102, 104, 107, 135, 136, 137, 138, 143, 144, 151, 152, 154, 158, 159,
160, 161, 162, 175, 176, 179, 208, 227, 247
PROPOSTES TRANSVERSALS PER A JOVES:
11, 73, 95, 99, 104, 108, 148, 155, 198, 199, 226
PROPOSTES TRANSVERSALS PER A GENT GRAN:
12, 74, 96, 97, 98, 104, 130, 228, 229

4

Presentació
Sant Cugat és una ciutat gran que continua creixent,
amb un important potencial econòmic i sobretot, amb
un important teixit associatiu. Som una de les ciutats
amb la renda més alta de Catalunya, però també som
la ciutat amb més desigualats. Amb aquesta mirada
des de Sant Cugat en Comú hem pensat en quines
actuacions caldria fer per millorar la vida de la majoria
de la ciutadania.
Sant Cugat en Comú està fortament compromesa
amb les polítiques municipals com les més properes
a la ciutadania i és per aquest motiu que, en el procés
d’elaboració del programa, hem implicat a moltes
persones que viuen i coneixen la nostra ciutat, per
fer-lo ampli i perquè inclogui el màxim d’aspiracions
ciutadanes.
I aquí tenim el programa que recull aquelles idees
i aportacions que hem estat capaços d’aglutinar,
sempre amb una visió realista de quina és la ciutat que
tenim i quina és la ciutat que volem i que ens veiem
amb capacitat de fer-la possible.
Aquestes persones són gent comuna, que prové de
diferents àmbits ciutadans, tan polítics com culturals
i socials i que ha dedicat una part important del seu
temps a plasmar les seves inquietuds i els seus
desitjos en intentar millorar la ciutat. El resultat s’ha
plasmat en quatre eixos bàsics i en un document que
en cap cas es pot considerar tancat, si no que està
obert a rebre totes aquelles aportacions que el puguin
complimentar i enriquir.
Sant Cugat en Comú volem una ciutat més igualitària,
més equilibrada socialment, més participativa i més
feminista i és tot això el que hem intentat recollir en el
programa que presentem i que volem fer-ho possible
amb la col·laboració de tots i totes.
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Manifest-programa

Novembre 2018

Liderant les desigualtats
Sant Cugat és una bona ciutat per viure-hi, el 90%
dels santcugatencs i santcugatenques diuen que la
tornarien a triar com a opció de vida. La transformació
dels últims trenta anys té molt a veure amb la
vocació de ciutat residencial – plasmada en el Pla
General Metropolità de 1976 – i amb un creixement
basat fonamentalment en persones amb alt poder
adquisitiu. Això fa que Sant Cugat sigui la ciutat
catalana de més de 50.000 habitants amb una renda
per càpita més elevada. Tenim un nombre de graduats
i llicenciats universitaris que dobla la mitjana
catalana. La taxa d’atur és la meitat de la mitjana
catalana. La immigració estrangera procedeix en un
42% de la Unió Europea. En tots aquests aspectes
Sant Cugat marca diferències amb la resta del Vallès
i el conjunt de Catalunya.

es concentren en les zones de recent creixement. Un
15,5% de la ciutadania declara cobrar més de 2.700
euros nets al mes, mentre que un 17% en cobra
menys de 900. Un 11,4% de la població viu en una
situació de forta necessitat econòmica i un 7,4% en
situació de pobresa severa (paradoxalment superem
la mitjana catalana que és de 5,5%). Un 35,5% de les
llars té dificultats per arribar a finals de mes i un
42,7% té dificultats per pagar la hipoteca o el lloguer.
Aquestes dades no cauen del cel. Els successius
governs municipals convergents, ara PDCAT, no
només no han fet res per revertir aquest model
que perpetua les diferències socials, sinó que l’han
agreujat. La gestió de govern no ha tingut en compte
la gent que s’ha trobat bandejada per aquest model.
Tenint els majors ingressos municipals per habitant
de la comarca, el govern municipal no té excusa
per ser qui menys inverteix en partides socials,
permetent-se tancar el pressupost en superàvit.

Tot i això, Sant Cugat és una ciutat amb fortes
desigualtats socials. Tenim un dels coeficients de
desigualtat més alts del país (Índex de Gini). Les
persones amb més recursos econòmics i culturals

L’emergència de l’habitatge
Seguim sent una de les ciutats més cares pel que
fa a l’habitatge. Els preus de venda han augmentat
un 30% des de 2014 i els de lloguer un 42% des de
2013, situant-se per sobre dels preus anteriors a
la crisi. Un 40% del col·lectiu de joves (16-34 anys)
no pot emancipar-se. I cada vegada es fan públics
més casos de desnonaments, que fins ara eren
invisibilitzats.

el camí per poder fer més habitatge social: obligar
a destinar el 30% de les promocions a habitatge
protegit. El de Sant Cugat ha descafeïnat la proposta,
proposant una actuació discrecional d’adquisició
preferent quan en una compravenda no es garanteixi
el requisit de construir habitatge social. Cal apujar
el nivell d’exigència. Davant d’una legislació dels
preus de l’habitatge i d’usos del sòl adversa, cal una
decidida voluntat política a favor de les persones i no
del totxo.

El govern de l’Ajuntament de Barcelona ha marcat

De la ciutat intel·ligent a la ciutat compartida
Hi ha dos Sant Cugat. El de la marca que fa anys
que el govern municipal “ven” i el realment existent.
La ciutat del carrer intel·ligent i el bus autònom, la
més verda del món mundial, la primera en tots els
rànquings, la capital europea de l’esport, la de les
grans campanyes institucionals, la de cartró pedra.
En definitiva, l’smart city que mai no arriba. Potser
ja n’hi ha prou de parlar de la ciutat intel·ligent i cal
parlar més de la ciutat compartida.

deixa ningú enrere, no exclou i és realment acollidora
i diversa.
Probablement, som la ciutat amb més plans d’actuació
i processos participatius aprovats, però ningú porta el
control dels resultats, no hi ha retorn a la ciutadania,
ni seguiment o compliment dels acords. Tot i que
ens volen fer creure que són uns professionals de la
gestió, l’eficiència i l’eficàcia no són, precisament, el
que els caracteritza. En aquest sentit, cal denunciar
els incompliments de les mocions aprovades pel Ple,
que acostumen a acumular pols en un calaix.

La ciutat compartida és la que fuig de la sacralització
de la tecnologia, prioritza un transport públic a l’altura
de les necessitats, no confon verd amb sostenible, no
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Hem d’acabar amb l’ús de la participació ciutadana
com una qüestió de màrqueting. Tenim un teixit
associatiu important, ja que un 18% de la ciutadania
diu formar part d’una entitat o associació. Estem
en bones condicions per trobar una simbiosi real
i productiva entre responsabilitat de govern i
participació de la societat civil organitzada.

Cal replantejar-se el funcionament i distribució
territorial dels Consells de barri, posant el focus en
la cohesió territorial i la corresponsabilització, la
qual cosa implica acostar realment els àmbits de
decisió a la ciutadania.

Lliures de corrupció i de mal govern
El de Sant Cugat és l’únic Ajuntament que surt a la
sentència del cas Palau (PAV III). També està en
el centre de les investigacions del famós 3% i s’ha
vist esquitxat pel cas ITV. No sabem fins on arriba
la trama de corrupció dins del nostre Ajuntament.
Convergència i Unió (actual PDCAT) ha actuat com
si fossin els amos de la ciutat durant més de 30
anys, finançant il·legalment el seu partit amb diners
municipals.

El nostre Ajuntament ha rebut tota mena de premis
per la seva eficiència i transparència, però la veritat
és que amb massa freqüència s’han administrat
els recursos, que són de totes, amb frivolitat i
manca de rigor. Encara estem esperant que algú es
responsabilitzi tècnicament i políticament de la mala
gestió que ha costat milions d’euros a les arques
municipals.

Una ciutat del bé comú
Per construir una ciutat que defensi el bé comú, més inclusiva i sostenible, hem de preguntar-nos com se
satisfan les necessitats de la gent, com se sosté la vida. Això vol dir organitzar les polítiques tenint en compte
la natura, el treball humà (tant el que és remunerat com el que no ho és), la cura domèstica, les xarxes
comunitàries i els serveis públics.
La protecció de Collserola és un dels nostres
grans reptes, l’entorn de Torre Negra ha estat
històricament un espai socialitzat pel veïnat de
Sant Cugat. No podem seguir aplicant la fórmula de
qui dia passa any empeny. Algun dia caldrà donar-li
una solució definitiva. Haurem d’implicar totes les
administracions en la seva solució. També hem de
plantejar reptes com la municipalització de l’aigua o
com fem front a la inevitable crisi de l’actual model
energètic apostant per models de descentralització i
democratització energètica.

pressupostos municipals, i fer efectiu el dret de les
dones a representar i ser representades per avançar
en la construcció de la ciutat. Així doncs, cal posar les
cures al centre de la política municipal, incrementar
els recursos en drets socials, revertir les retallades
a les escoles bressol, impulsar espais familiars,
ampliar l’atenció domiciliària, la rehabilitació de llars
amb persones dependents, impulsar programes de
salut comunitària…
Des de les ciutats és des d’on millor podem fomentar
una altra economia: social, sostenible i cooperativa.
Cal fomentar les empreses orientades al bé comú,
de caràcter múltiple, social i cooperatiu, que estiguin
organitzades democràticament, i que es proposin
com un objectiu la conciliació de les tasques laborals
amb la vida domestica i associativa. Si volem justícia
ambiental i social, haurem de tornar a comprendre
que més no sempre és millor.

Parlar del treball de la cura de les persones i del
treball de la llar, o de la reorganització del temps
és parlar de les dones. La incorporació de les dones
a la política ha permès la diversificació de les
agendes públiques, incorporant els interessos i les
necessitats de la ciutadania des dels sabers i les
experiències de les dones. Cal feminitzar la política
i això vol dir fomentar encara més la perspectiva de
gènere en la gestió pública, com hem proposat per als

Per una nova majoria
Tenim voluntat de govern. Volem i podem formar
una majoria progressista a partir del maig de
2019. Treballarem perquè sigui així. Ho farem amb
propostes i amb gent preparada per dur-les a terme.
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1 > ciutat habitable
Volem una ciutat més habitable, més saludable, més
humana. Una ciutat que no exclogui a ningú i que
permeti a les persones que hi viuen desenvolupar els
seus projectes de vida.
Ens imaginem una ciutat més amable i feta per
passejar, jugar i trobar-se als espais comuns, carrers,
parcs i places. Una ciutat on els espais verds segueixin
sent protagonistes, que es pugui respirar millor.
Però també ens imaginem una ciutat responsable,
connectada amb un bon i eficient transport públic, ja
que una ciutat amb només espais verds no vol dir que
sigui una ciutat sostenible. Volem una ciutat que lluiti
contra la contaminació de l’aire i el canvi climàtic, que
promogui la transició energètica, que faci valdre els
béns comuns com l’aigua i que defensi els drets dels
animals.
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1.1 L’habitatge primer
Malgrat que Sant Cugat és una de les ciutats més riques de Catalunya (en PIB), l’any passat 2.974 persones
en van haver de marxar. Som la ciutat catalana amb l’habitatge més car (3.060 €/m2 en els habitatges de
compra). El preu de l’habitatge ha augmentat un 30% des de l’any 2014. El del lloguer ho ha fet un 42% des
de l’any 2013.
Des de l’any 1991, Sant Cugat ha construït gairebé 2.000 habitatges de protecció oficial, un 68% dels quals
ha sigut de venda i, per tant, ja han passat a mans privades i no en podem disposar. Si no s’haguessin venut,
ara ja tindríem un 5% d’habitatge protegit.
1.

2.

Augmentar els recursos de l’Oficina Local
d’Habitatge perquè pugui prevenir els
desnonaments i fer un acompanyament
a les famílies afectades. Aquest servei
impulsarà un procediment de negociació
amb els propietaris de l’habitatge en qüestió
amb l’objectiu d’aconseguir un lloguer social
que impedeixi el desnonament.
Establir una taula de negociació amb
entitats financeres, fons voltors i grans
tenidors d’habitatges per aconseguir que
les famílies que no tenen manera d’assumir
el pagament de la hipoteca o del lloguer
puguin quedar-se a casa seva.

3.

Ampliar el dret de tanteig i retracte
en les transaccions de terrenys de sòl
urbanitzat on el promotor no garanteixi un
50% d’habitatge de protecció oficial.

4.

Obligar a fer que la reserva del 30%
d’habitatges de protecció oficial en sòl
no urbanitzable s’ampliï a un 50% i a tot
el municipi per a les noves promocions i
rehabilitacions. Fer, per tant, que no només
s’obligui en els tràmits de planejament i
zones no urbanitzades, sinó en tots els
tràmits d’atorgament de llicències.

5.

6.

7.

Garantir un reallotjament adequat, en
cas de no poder aturar un desnonament.
Establir mecanismes de comunicació
amb els moviments socials per tal de fer
un front comú.

8.

Reconèixer el dret a l’aigua, a la llum i al
gas tal com recomana el Síndic de Greuges
de Catalunya i garantir que no es talli el
subministrament a cap família per no poder
pagar els rebuts.

9.

Crear una oficina permanent
d’assessorament energètic que ofereixi
atenció personalitzada en matèria de drets
energètics.

10. Articular tarifes ambientals i justes
que garanteixin l’accés universal a l’aigua,
i requerir al govern que articuli les tarifes
necessàries d’electricitat i de gas perquè la
ciutadania no hagi de destinar més del 10%
dels ingressos familiars al pagament dels
subministraments bàsics.
11. Promoure, a través de l’Empresa
municipal Promusa, un parc de lloguer
d’habitatges suficient per a la gent jove,
per tal que pugui emancipar-se. Crear un
servei municipal d’acompanyament a les
persones joves i facilitar els tràmits i les
gestions. Desplegar, ampliar, millorar i
difondre les borses d’habitatge per a joves.

Millorar els recursos de la Taula
d’Emergències de l’Habitatge, i ampliar
el Fons Social d’Habitatge. Garantir que
el 15% dels pisos de protecció oficial de
PROMUSA vagin destinats a persones en
risc d’exclusió social.

12. Fomentar habitatges adaptats per a la
gent gran. A través de l’Empresa municipal
Promusa, augmentar significativament
l’oferta d’habitatges adaptats i amb serveis
comuns en la mesura de les necessitats de
la gent gran, i a la vegada diversificar-ne
els emplaçaments de manera que aquestes
persones puguin seguir mantenint els
vincles amb els seus barris i amb el veïnat.

Promoure l’accés preferent a l’habitatge
de protecció oficial a dones víctimes
de violència masclista que tinguin un
informe tècnic que demostri que han patit
maltractament sense necessitat d’haver
denunciat o comptar amb una ordre de
protecció.
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13. Incentivar l’habitatge en règim
cooperatiu. Promoure règims de tinença
diferents de la propietat i el lloguer, com
el règim cooperatiu, el dret de superfície i
la masoveria urbana. Estimular la creació
de cooperatives en cessió d’ús a través
de l’accés al crèdit i la facilitació dels
processos administratius.

14. Incrementar la difusió de programes
com la borsa de lloguer d’habitatge de
l’Oficina Local d’Habitatge, que serveix per
llogar a preus més assequibles habitatges
privats a canvi de major seguretat per
la persona que l’arrenda i un aval de
l’administració.

1.2 Un urbanisme amb rostre humà
El planejament urbanístic de grans dimensions ha tocat sostre a Sant Cugat i ens ha deixat un model urbanístic
definit. Tanmateix, hem d’intervenir rectificant els dèficits que ha comportat una gestió basada en una
concepció de l’urbanisme que hem de superar, supeditada a la lògica capitalista, centrada en els beneficis i
indiferent a les persones, a la seva salut i necessitats, desenvolupada a esquena de la sostenibilitat (ecològica
i econòmica), la vialitat, l’habitatge.... Una concepció del planejament que ha tingut conseqüències negatives,
com la centrifugació i l’exclusió. En el cas de Sant Cugat, la gestió dels governs convergents i ara PDCAT ens
deixa una ciutat excloent, invertebrada, amb desequilibris territorials i socials evidents i insostenible, ja que
el seu manteniment és car i deficient.
Plantegem una concepció radicalment diferent del planejament urbanístic, ja que volem posar les persones
al centre; amb un projecte de i per a la ciutadania. Volem que els plans parcials que encara es puguin impulsar
i aprovar contemplin els estudis ambientals de sostenibilitat i potenciació de polítiques ecològiques, i de
mobilitat prioritzant les persones que van a peu, que articuli la comunicació entre districtes i entre els barris
perifèrics i el nucli i que prioritzi i racionalitzi el transport públic. La presentació d’una proposta de modificació
del Pla General Metropolità al sector Turó de Can Mates-Oest/carretera de Rubí (31 Ha), obliga a reflexionar
sobre la urbanització del darrer espai no edificat que queda al municipi (unes 90 Ha). Cal una reflexió, liderada
des de l’Ajuntament i des de l’interès general, sobre com volem que sigui aquesta part de la ciutat, de la qual
en surti una proposta que ajudi a vertebrar la ciutat, perquè els futurs nous barris formin una peça de ciutat
millor que l’actual.
15. Introduir elements correctors, com el
tanteig i retracte del 30 al 50% de caràcter
obligatori i no discrecional i fer-hi sempre
infraestructures mínimes amb l’objectiu de
fer ciutat (un centre cívic, espais de lleure,
etc.) en el planejament iniciat i en el
planejament que encara s’ha d’iniciar (com
els sectors urbanístics de Can Fontanals,
Can Mates oest o Can Cabassa)

18. Impulsar un Pla Integral de les Zones de
Vianants per revisar el seu ús i prioritzar
l’ús de l’espai pels vianants. Reduir l’ús
privat de l’espai públic per reconduir una
situació que ha convertit la zona de vianants
en un comerç a l’aire lliure i no en un espai
d’ús cívic compartit. Fomentar la vida
quotidiana i social amb una millor normativa
de convivència entre vianants, bicicletes i
ginys elèctrics.

16. Aprovar un Pla del centre per valorar els
efectes de l’enderrocament d’habitatges
antics i les seves repercussions en la
densitat i les característiques del teixit urbà
i introduir elements correctors.
17.

19. Crear mesures en el barri del Monestir,
en especial a l’Avinguda de Cerdanyola, per
aturar la progressiva fugida de comerços de
proximitat en favor de franquícies i el sector
de restauració.

Construir una Xarxa de recol·lectors
d’aigües pluvials i recuperar mines
d’aigua de la ciutat per aprofitar aquesta
aigua per regar jardins i horts urbans.

20. Introduir espais de jocs esportius no
competitius en els parcs. Introduir també
espais d’exercicis de manteniment per a
la gent gran al costat dels jocs infantils per
educar en la convivència intergeneracional.
21. Planejar, en cooperació amb els municipis
veïns, els espais entre ciutats per fer-hi
zones verdes o agrícoles interurbanes amb
l’objectiu d’evitar continus construïts.
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22. Oposar-nos a la construcció del Centre
Direccional del Parc de l’Alba. Fer una
especial oposició a la construcció del Centre
Comercial.
23. Reformar les rotondes més conflictives
perquè no siguin un obstacle per a la
mobilitat a peu. Cal permetre amb seguretat
salvar la barrera que suposa la rotonda de
l’hipòdrom.
24. Pressionar a la Generalitat perquè es
construeixi la rotonda de Can Barata,
llargament reivindicada pel veïnat.
25. Solucionar el conflicte de Torre Negra.
Instigar a la creació d’una taula de
negociació amb la Generalitat, l’Ajuntament
de Sant Cugat, propietaris amb participació
d’associacions i persones que han treballat
per a la preservació d’aquest espai, amb
l’objectiu de buscar solucions i consensos.

27. Formar el personal tècnic de
l’Ajuntament en urbanisme feminista i
revisar l’urbanisme de la ciutat, millorant
l’enllumenat de tots els carrers i reforçant
el transport públic a llocs de difícil accés,
entre d’altres. Incloure la perspectiva de
gènere en tota la planificació urbanística.
28. Crear espais comunitaris en zones
de nova construcció o barris que ho
necessitin que no se centrin en els centres
de consum sinó en espais que afavoreixin
l’apropiació i el sentiment de pertinença
de les persones i reforci la cohesió social
i la participació comunitària, espais
que afavoreixin la diversitat d’usos i la
proximitat per a la reunió de persones.
29. Ampliar voreres i soterrar tots els
serveis de cablejat que vagin per l’exterior,
en les reurbanitzacions de carrers i obres
de reforma.
30. Garantir l’accessibilitat de les persones
amb diversitat funcional a la ciutat.
Aconseguir una progressiva eliminació de
les barreres arquitectòniques als diferents
àmbits de la ciutat, com els edificis, els
transports i la via pública.

26. Eliminar les senyalitzacions
iconogràfiques sexistes i establir
una iconografia diversa que inclogui les
diferents persones que formem aquesta
societat.

1.3 Compromís amb la transició energètica
El model energètic actual de les ciutats té conseqüències negatives per a la salut, per a l’entorn, per a les
poblacions dels territoris d’on s’extreu l’energia i pel canvi climàtic. És un model amb una enorme dependència
de les grans empreses energètiques i de les importacions d’hidrocarburs i combustibles nuclears.
Una estratègia decidida d’estalvi, la promoció d’energies renovables i la democratització del sistema
contribuirà a reduir els impactes socials i ambientals, els problemes de pobresa energètica, la dependència
energètica i l’acaparament d’energia de la ciutat i també a generar llocs de treball locals.
Cal fer de Sant Cugat una ciutat capdavantera en la lluita contra el canvi climàtic i en la transformació del
model energètic, cap a un model descentralitzat, difós en el territori i que doni preferència a les instal·lacions
de producció i autoproducció prop dels llocs de consum.
31. Fer que tots els edificis municipals
tinguin com a objectiu el balanç zero
(dependències principals, escoles, centres
de salut, centres culturals i d’esbarjo, etc.)
amb un calendari concret, que s’estengui
d’aquí al 2030. Aplicar-ho a tots els nous
equipaments.

33. Tenir tota la flota de vehicles municipals
elèctrica garantint que aquesta electricitat
sigui d’origen renovable.
34. Incloure en els plecs de condicions de
contractació la declaració contrastada de
la petjada de carboni dels contractistes i
la manera d’avaluar-la com a punt important
per a les adjudicacions.

32. Crear una agència de l’energia local per
pilotar i dirigir les actuacions municipals
en edificis i serveis municipals, però també
per acompanyar a particulars, comerços o
indústria. Col·laborar en fer viable qualsevol
projecte de transició energètica.
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1.4 L’aigua, un bé comú
L’aigua és un bé comú indispensable per a la vida, i l’accés a una aigua de qualitat és un dret humà reconegut
per les Nacions Unides. L’Ajuntament ha de garantir l’accés universal a l’aigua, i la gestió d’aquest bé ha de
guiar-se per criteris socials i ambientals i no ha d’estar sotmesa al negoci privat. Actualment la gestió de
l’aigua a Sant Cugat és privada. Sorea, té la concessió des de fa més de 50 anys i gestiona el servei d’una
forma opaca amb l’administració local -qui en té la competència-, i amb les persones usuàries. Reclamem una
plena assumpció d’aquestes funcions per l’administració municipal, i acabar quan abans amb les concessions
que es lucren amb la gestió d’un bé comú com és l’aigua.
35. Municipalitzar el servei públic de l’aigua,
actualment en mans de Sorea. Prorrogar
l’actual concessió a Sorea, ja que la
concessió s’acaba aquest any, i al llarg del
mandat assolir la municipalització de l’aigua
i fer-ne una gestió pública i democràtica.

37. Recuperar el control de la planta
depuradora d’aigües del municipi.

36. Promoure que a les noves edificacions
hi hagi doble circuit d’aigua, la potable i
la reciclada de diferents orígens (pluvials,
aigües depurades o grises, etc.) per usos
admissibles, com les descàrregues dels
sanitaris, regs d’horts, de jardins i del camp
de golf, per neteges viàries, etc.

39. Impulsar el projecte de connexió
d’aigües regenerades provinents de la
planta depuradora de Rubí amb el Camp
de Golf del centre. Aquest projecte ha de
poder ser finançat en part pel camp de golf
- que actualment rega amb aigua de boca- i
donar servei també al Parc Central per
fer possible l’objectiu de regar els parcs i
jardins de la ciutat amb aigua reciclada.

38. Tenir cura del manteniment de les rieres
per evitar inundacions i desbordaments en
episodis de pluges torrencials.

1.5 Objectiu: residu zero
L’actual model de consum a Sant Cugat es basa en una dinàmica d’importació massiva de materials, ús i
rebuig. Cada habitant de Sant Cugat produeix anualment més de 400 quilos de residus. Tanmateix, menys
de la meitat d’aquests residus són reciclats, fet que contribueix al canvi climàtic i provoca altres impactes
ambientals i sobre la salut de les persones.
40. Adoptar una estratègia de Residu
Zero amb l’objectiu de reduir els residus,
augmentar la recollida selectiva i no portar
residus a incinerar a finals de mandat,
sense que això comporti un augment de
l’abocament.

43. Posar l’accent en la recollida de la
fracció orgànica per part de la ciutadania
i els comerços i fomentar el compostatge
casolà i comunitari.
44. Promoure la reutilització i la reparació
amb la participació d’empreses d’economia
social i fomentar també l’ús compartit i el
consum responsable. Adoptar un paper de
lideratge en la modificació del marc legal de
gestió, mitjançant el suport a la implantació
de sistemes de dipòsit i retorn d’envasos
de begudes i l’ampliació dels sistemes de
responsabilitat ampliada del productor.

41. Revisar el model de separació i de
recollida de residus a partir d’experiències
de recollida selectiva de residus porta a
porta introduïdes de manera participativa
en alguns barris i de models més simples de
separació.
42. Apostar per la prevenció de residus i per
la minimització del lliurament i distribució
de publicitat domiciliària i a la via pública.
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1.6 Mobilitat sostenible i segura
La qualitat de vida de la ciutadania i les seves possibilitats d’accés a les diferents activitats que es
desenvolupen a la ciutat depenen en bona mesura de l’existència d’unes infraestructures adequades i un bon
servei de transport públic. Al mateix temps, bona part dels impactes ambientals, socials i econòmics que
produeix la ciutat es deuen a un model de mobilitat excessivament depenent del transport privat motoritzat.
45. Refer la xarxa d’autobusos públics.
Simplificar les línies i fer que xarxa
d’autobusos sigui fàcil d’entendre. Reduir
línies, i parades i augmentar freqüències
de pas, transbordaments i intermodalitat,
per tal d’aconseguir un model de transport
públic més eficient amb el mateix
pressupost.

51. Estudiar dins del pla de mobilitat un
sistema de transport públic per anar a
les principals instal·lacions esportives
de la ciutat.
52. Establir i consolidar aparcaments
dissuasoris per vehicles privats en llocs
propers a les estacions de Ferrocarrils de
la Generalitat o RENFE, o a les entrades de
la ciutat. La xarxa d’autobusos connectarà
aquests aparcaments amb el centre de la
ciutat no fent necessari l’ús de d’autobusos
llançadora.

46. Incentivar la mobilitat a peu o en
bicicleta i regular l’ús de vehicles de
mobilitat personal elèctrics establint
límits de velocitat compatibles amb les
persones que van a peu, en especial de
persones grans o de difícil mobilitat.

53. Transformar les estacions de
Volpelleres de Ferrocarrils de la
Generalitat i la de Sant Cugat de RENFE
en un intercanviador. Potenciar la línia de
RENFE millorant la freqüència de la línia
R8 i recuperar la proposta de la línia de
rodalies circular Barcelona - Cerdanyola Sant Cugat - Martorell.

47. Ampliar i consolidar la xarxa de carrils
bici connectant els vials ja construïts i
posant especial èmfasi als punts negres de
l’actual xarxa.
48. Ampliar les zones d’aparcament de
bicicletes i els quioscos de BiciBox a la
ciutat.

54. Mantenir tarifes especials per a
persones pensionistes així com per
a persones joves i estudiants en els
transports urbans i metropolitans.

49. Estendre l’autobús a demanda en aquells
barris on l’orografia i la densitat complica
molt el pas de l’autobús ordinari.

55. Incentivar el transport elèctric de tota
mena de flotes de vehicles: flotes de
vehicles municipals, autobusos, taxis,
furgonetes de distribució o serveis,
motocicletes i altres vehicles de transport
interior, desviant cap a l’exterior de la
població el trànsit pesat, aprofitant la bona
comunicació que envolta la ciutat

50. Incentivar l’ús del vehicle compartit
en centres de treball i per desplaçaments
habituals, per disminuir el trànsit urbà i
evitar les aglomeracions en hores punta.

1.7 Clima, verd urbà, i contaminació
Sant Cugat és una ciutat verda. El verd urbà contribueix a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania,
afavoreix la biodiversitat, redueix la contaminació i el soroll, modera les temperatures i facilita l’oci, l’esbarjo
i l’activitat física.
56. Incorporar pantalles vegetals al costat
de les autopistes que travessen Sant
Cugat per tal d’esmorteir el soroll dels
vehicles que hi transiten

57. Participar més activament amb el
Patronat director del Parc de Collserola
a fi de preservar i conservar la riquesa
natural d’aquest Parc Natural.
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58. Fomentar la transició de la jardineria
de les zones públiques de la ciutat, a
altres formes més sostenibles d’acord
amb la flora i clima autòctons. Naturalitzar
els espais verds de la ciutat, passant
de la gespa a l’herba de prat, creant
barreres vegetals mixtes d’interès per a la
biodiversitat i regar els parcs i jardins amb
aigua regenerada.

60. Comprar estacions mòbils pel control
de diferents elements relacionats amb
la nostra qualitat de vida, com el control
dels sorolls (per poder aplicar la normativa
europea que dóna els mètodes d’avaluació
que s’han d’adoptar no més tard del 31
de desembre de 2018), la contaminació
ambiental (els límits marcats per la
directiva europea de qualitat de l’aire a
partir de 2011 són d’obligat compliment)
i les males olors (hi ha un esborrany
d’avantprojecte de llei de la Generalitat
contra la contaminació odorífera).

59. Fomentar i ampliar les zones d’horts
urbans a disposició de la ciutadania per
crear més cultura agrària de proximitat
i ecològica. Facilitant subministres pel
regadiu amb aigües reciclades i organitzar
formació per les persones usuàries per
millorar i introduir formes biodinàmiques
per enriquir la terra i millorar-ne la qualitat
dels cultius.

61. Declarar l’emergència climàtica a
Sant Cugat i aplicar mesures urgents i
dràstiques per protegir el medi ambient per
què també en puguin gaudir les generacions
futures

1.8 Animals amb drets
Governar una ciutat com Sant Cugat implica tenir cura de tots els éssers vius de la ciutat. Iniciatives sorgides
del moviment en defensa dels animals, com la prohibició dels circs amb animals han estat ben acollides per
la majoria de la ciutadania. No obstant això, queda molt per fer en aquesta matèria. La protecció, la defensa i
el respecte del benestar dels animals és un objectiu comú per impulsar un model de ciutadania responsable,
compromesa i compassiva.
62. Mantenir una vigilància sobre les
activitats industrials o de serveis que
tinguin algun tipus de relació amb éssers
vius per tal que es respectin les seves vides
i es s’acabi amb qualsevol abús sobre els
animals.
63. Assegurar l’acompliment de l’Ordenança
de tinença d’animals per avançar encara
més en un model de ciutat sensible,
compromesa i exigent en el respecte als
animals.
64. Fomentar noves polítiques municipals
de lluita contra l’abandonament i el
maltractament animal.
65. Atorgar prestacions econòmiques per a
l’esterilització, identificació i vacunació
d’animals de companyia per a persones
amb necessitats especials o en situació
d’exclusió social.
66. Habilitar més espais urbans pels animals
de companyia.
67. Continuar amb el control ètic de les
poblacions de coloms, cotorres i porcs
senglars.
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68. Emprendre les accions necessàries per
fer efectiva la declaració de Sant
Cugat com a ciutat amiga de la cultura
vegana i vegetariana. Editar una guia de
comerços i restaurants amb opcions de
consum vegà i vegetarià, garantir aquest
tipus d’alimentació en els esdeveniments
on col·labora i participa l’Ajuntament i fer
pedagogia de la contaminació que genera el
consum excessiu de proteïnes animals.
69. Elaborar un protocol d’actuació amb
els animals exòtics a la via pública,
dotant a la policia i a les diferents unitats
administratives dels recursos per tractar
aquests casos respectant la dignitat dels
animals
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Apostem per una ciutat que tingui cura i vetlli per
totes les persones que hi viuen, especialment per les
més desprotegides.
Volem un ferm compromís en la lluita contra les
desigualtats, perquè la justícia social arribi a totes
les persones: gent gran, joves o infants, a persones
LGTBIQ o les que pateixen algun tipus de discriminació,
persones nascudes aquí, arribades fa molt temps
o arribades recentment, persones amb diversitat
funcional o amb necessitats especials. Sant Cugat
ha de tenir cura de tothom, perquè una comunitat
cohesionada és la que no abandona la seva gent en cap
etapa vital o quan passen per un moment difícil.
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2.1 Treball digne, estable i de qualitat
La crisi econòmica iniciada l’any 2008 ha tingut greus conseqüències per a gran part de la població. El
creixement de la desocupació i les reformes laborals dels governs del PP i PSOE han produït una gran
precarització de l’activitat laboral, una important baixada dels salaris i un empitjorament de les condicions
laborals. Això fa que fins i tot una gran part de les persones que tenen feina visquin sota el llindar de la
pobresa.
Les retallades en inversió social començades pel govern de Zapatero i després continuat pel govern de Rajoy a
Espanya i a Catalunya pels governs de Mas, Puigdemont i ara Torra han afectat durament nombroses famílies
que s’han vist abocades a la pobresa i a l’exclusió social.
L’any 2018 l’atur a Sant Cugat era del 6,4% de la població activa, la qual cosa està per sota de la mitjana de
Catalunya (10,6%). No obstant això, molts dels llocs de treball corresponen al tercer sector, on la precarietat
és més accentuada.
70. Impulsar la formació professional,
la formació dual i el reconeixement
de l’experiència laboral en el Servei
d’Ocupació Municipal (SOM) i en
col·laboració amb els Instituts i centres de
formació professional per garantir l’accés
de les persones desocupades i ocupades
que vulguin millorar la seva qualificació
a la formació professional, prioritzant els
col·lectius més desafavorits i/o en risc
d’exclusió: dones, persones majors de 45
anys en situació de desocupació de llarga
durada i persones migrades amb papers i
sense.

73. Establir mecanismes per dignificar les
condicions laborals de les persones
joves en els sectors ocupacionals on
tenen una major presència (sector serveis,
lleure, restauració, etc.) facilitant les
inspeccions de control per reduir pràctiques
com la concatenació de contractes, la
reducció de jornada injustificada, les falses
contractacions per obra i servei, etc.
74. Crear plans municipals d’ocupació
sostenible en la rehabilitació energètica
d’habitatges; en prevenció i gestió
sostenible de residus; en suport i
enfortiment del teixit comercial de
proximitat; en atenció i cura de les
persones, especialment infants, gent
gran i persones amb dependència; i en
foment de l’economia cooperativa i la
seva actualització tecnològica. Els plans
d’ocupació han d’incorporar, també,
activitats formatives com a eina per garantir
la millora de la qualificació professional.

71. Impulsar una ocupació de qualitat. El
SOM només gestionarà peticions laborals
d’empreses que ofereixin un salari superior
a 1.000 euros, contractes d’almenys 6
mesos de durada i condicions laborals no
discriminatòries. No s’acceptaran ofertes
laborals que vulnerin els drets civils; és a
dir, que incloguin aspectes de discriminació
per raó d’edat, sexe, orientació sexual,
identitat de gènere, ideologia, nacionalitat,
raça, ètnia, religió, pertinença cultural,
salut, diversitat funcional o condició
econòmica o social o de qualsevol altra
índole. Només es tindran en compte
aquestes variables en cas que s’exigeixin
per poder-se acollir a determinats incentius
en la contractació.

75. Impuls de plans formatius amb
perspectiva de gènere, amb formació
ocupacional diversificada i continua, tenint
en compte la incorporació al mercat de
treball de les dones de totes les edats,
especialment d’aquelles amb baixes
qualificacions i en edats amb major
dificultat d’inserció i dones migrades amb
papers i sense.

72. Crear un segell de qualitat ocupacional,
de manera que l’Ajuntament reconegui
la responsabilitat social i la generació
d’ocupació de qualitat a les empreses
proveïdores amb les que treballa. Ferho extensible a la resta d’empreses del
municipi.

76. Crear plans d’ocupació i inserció per a
dones víctimes de violència masclista
per incorporar-les al mercat laboral i
afavorir la seva autonomia personal i
econòmica.
77. Defensar la regulació de l’economia
col·laborativa per prevenir la precarització.
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80. Crear canals de denúncia davant els
casos d’explotació laboral.

78. Vetllar perquè les empreses d’economia
col·laborativa contractin legalement els
seus treballadors i treballadores.

81. Crear un punt d’informació i
assessorament per a les persones que es
dediquen a les cures i al treball domèstic
perquè puguin assessorar-se sobre els
seus drets laborals i socials.

79. Garantir la seguretat viària als
treballadors i les treballadores que
desenvolupin tasques de repartidors en
vehicles no motoritzats.

2.2 Ingressos dignes per una vida digna
A Sant Cugat hi ha pobresa. Cada any unes 2.000 persones, unes 700 famílies, necessiten recórrer a l’ajuda
de Càritas. Girant l’esquena a aquesta realitat, els governs municipals de CiU/PDCat no han mostrat prou
sensibilitat per lluitar contra la pobresa, l’exclusió social i les necessitats de les persones de la nostra ciutat
que no poden fer front a les despeses del seu dia a dia.
L’11,4% de la ciutadania de Sant Cugat es troba en una situació de forta necessitat econòmica i no pot fer
front a les seves despeses més bàsiques (Baròmetre Inclusiu de Sant Cugat, 2017). Del total de persones
que estan en aquesta situació, el 69,6% no poden pagar les factures dels subministraments bàsics (aigua,
llum, gas, comunitat, etc.); el 52,2% no poden pagar les despeses de l’habitatge (hipoteca o lloguer); i un
19,6% no pot pagar les despeses relacionades amb l’alimentació. Tot plegat es tradueix en què, segons el
propi Baròmetre, un 3,7% de la ciutadania es troba en situació de pobresa extrema.
Per lluitar contra la pobresa i l’exclusió social portarem a terme una vertadera política d’inclusió activa.
82. Establir un suport econòmic d’inclusió,
dirigit a totes les persones en situació
de pobresa. Actualment els serveis socials
de l’Ajuntament assignen prestacions
econòmiques d’urgència en el marc d’una
política reactiva, molt fragmentada i
insuficient per evitar situacions d’exclusió
social. Per això proposem establir una
prestació municipal que asseguri a cada
persona i de forma complementària un
nivell de renda per sobre del llindar de la
pobresa, perquè tothom tingui una vida
digna. Lamentablement ni l’Estat ni la
Generalitat ho estan garantint.

85. Crear una oficina permanent
d’assessorament energètic que ofereixi
atenció personalitzada en matèria de drets
energètics.
86. Crear una estratègia contra la
feminització de la pobresa i de la
precarietat, amb actuacions dirigides
a combatre des de diferents àmbits la
situació de desigualtat que pateixen les
dones. Implantar mesures per atacarne els aspectes més estructurals, com
ara la discriminació en el mercat laboral,
les desigualtats en la distribució de les
càrregues de cura i del treball domèstic,
l’accés a l’habitatge o la millora de l’estat de
salut.

83. Combinar el suport econòmic d’inclusió
amb la recepció per a les persones
beneficiàries dels serveis d’una
ocupació de qualitat a Sant Cugat i
d’accés a serveis bàsics com la assistència i
l’habitatge social.

87. Crear un programa específic, amb dotació
pressupostària suficient, de prestacions
socials adreçat a les famílies
monoparentals amb infants a càrrec i en
situació d’atur o precarietat laboral.

84. Crear una moneda social per percebre
aquest ajut econòmic. Plantegem pagar
aquest ajut econòmic en una moneda social
que tindrà paritat amb l’euro i podrà ser
utilitzada en la xarxa de comerços locals i
altres operadors econòmics que l’admetin.
D’aquesta manera es fomentarà el comerç
local de proximitat i social i es reforçaran
els llaços comunitaris de les persones
residents en els diferents barris de la ciutat.
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2.3 Les cures, al centre
L’envelliment de la població fa que moltes persones necessitin cures per mantenir una qualitat de vida digne.
Per això creiem que cal posar les cures al centre de les polítiques municipals perquè tothom qui ho necessiti
hi pugui tenir accés.
Clàssicament la tasca de cuidar a les persones recau en les dones, la qual cosa acaba tenint un impacte
negatiu en el seu estat físic i psicològic, en les seves relacions laborals i en la seva economia i, en molts
casos, comporta una alta precarietat laboral. Cal doncs una corresponsabilitat de les institucions públiques
per tal d’afavorir una vida digna a totes les persones, i conciliació laboral, familiar i personal.
88. Municipalitzar l’Atenció Domiciliària.
Canviar el model de gestió municipal del
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD) per
complir millor els objectius de qualitat de
l’atenció domiciliària. Donar la màxima
prioritat a les persones usuàries i a les
seves famílies i dignificar el treball del
personal professional d’aquest servei.

93. Ampliar la xarxa de serveis destinats
a la cura quotidiana de les persones
grans dependents a fi de garantir els drets
d’envellir i morir dignament.
94. Promoure la gestió pública dels centres
oberts de la ciutat. Mentre no sigui
possible la seva municipalització, fer un
conveni de col·laboració entre els centres
i l’Ajuntament per millorar la relació i la
política d’inclusió dels joves que viuen a la
ciutat.

89. Simplificar la gestió de les prestacions
socials, mitjançant una finestreta única
que faciliti la feina dels serveis socials
municipals i facilitar el coneixement de
les prestacions socials disponibles, per
evitar que les persones no accedeixen a
les prestacions públiques perquè no estan
informades dels seus drets o no poden
afrontar la complexitat de la tramitació
d’aquestes prestacions.

95. Incloure el col·lectiu de menors
extutelats perquè tinguin accés preferent
a l’habitatge, el treball, la formació i les
prestacions socials.
96. Acordar amb la Generalitat de Catalunya
la construcció d’una segona residència
pública per a la gent gran a Sant Cugat.

90. Crear un espai al web municipal
específic sobre les prestacions socials,
per augmentar la transparència i també per
desestigmatitzar el seu ús, ja que es podrà
conèixer els drets socials d’una manera
anònima i independentment de quina sigui
l’Administració que les gestiona.

97. Promoure estudis que defineixin la
situació, localització i naturalesa de la
gent gran que viu en soledat. Fer accions
específiques per combatre la solitud no
volguda de les persones grans i fomentar
una vida més digna.

91. Elaborar una Carta de Serveis d’Acció
Social amb els serveis que ofereix i realitza
l’Ajuntament i els seus compromisos pel
que fa a la qualitat en la prestació d’aquests
serveis.

98. Instaurar serveis de transport a
demanda per a la gent gran que hagi de
fer visites mèdiques i a l’hospital.

92. Posar les cures al centre de la política,
mentre no es pugui municipalitzar, dignificar
el Servei d’Atenció Domiciliària i evitar la
seva precarietat fixant un salari mínim
digne pels treballadors i treballadores,
assegurar-se que l’empresa adjudicatària
respecta els drets laborals de seu personal
i crear uns mecanismes de control, auditoria
i seguiment de les entitats gestores del
servei.
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99. Augmentar les places pels espais de
Centre Obert a Sant Cugat i cercar un lloc
amb més capacitat i adaptat per a realitzar
les seves tasques.
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2.4 Menys desigualtats, més salut
La salut és una prioritat. Probablement és el bé més preuat per al conjunt de la ciutadania. Ens proposem
millorar la salut de les persones en el marc de la lluita contra les desigualtats. En les darreres dècades, la
salut ha passat de ser únicament “absència de malaltia” a convertir-se en un concepte vinculat a la qualitat
de vida, al benestar físic, emocional i social.
La salut és molt més que el sistema sanitari i està condicionada principalment per determinants socials. És
un indicador dels progressos realitzats a favor de la reducció de la pobresa, la promoció de la cohesió social
i l’eliminació de les discriminacions de qualsevol mena. La política sanitària s’ha de basar en 3 grans eixos:
salut en totes les polítiques; garantia universal del dret i l’accés a la sanitat pública; i participació ciutadana,
professional i municipal en les polítiques públiques de salut.
Més enllà de vetllar per la prestació d’uns bons serveis assistencials de medicina de família, especialitzada
i hospitalària, l’Ajuntament és responsable d’actuar amb un enfocament integral que garanteixi un bon estat
de salut i benestar per a totes les persones. En aquest sentit, proposem:
104. Aplicar mesures específiques per fomentar
i facilitar hàbits de vida saludable en la
població adolescent, en la gent gran, en
les dones i en els grups de població que
per motius diferents tenen dificultats per
incorporar-se a les planificacions generals.

100. Crear el Consell de Salut, previst a la Llei
15/1990 d’Ordenació Sanitària a Catalunya,
com a eina de participació ciutadana en els
programes de Salut i en la gestió de les
diferents administracions, tant pel que fa
a l’assistència en cas de malaltia, com als
seus programes de prevenció i promoció de
la salut.

105. Fer especial atenció a la salut mental,
tant pel que fa a la seva potenciació des
de l’augment de la resiliència individual i
col·lectiva, com a la prevenció i a la cura
de les persones amb la malaltia i de les
seves famílies. Campanya activa des de
l’Ajuntament contra l’estigma i a favor de la
integració d’aquestes persones.

101. Controlar i fiscalitzar Mútua de
Terrassa, contractada pel Servei Català
de la Salut (CATSALUT) per gestionar
l’assistència primària, especialitzada i
hospitalària de la nostra ciutadania. Donar
suport a una atenció primària potent com
a garant d’una atenció integral, universal,
equitativa i de qualitat. Vetllar per la
universalitat de l’assistència.

106. Addiccions i drogodependències
mereixen una atenció concreta, sobretot
pel que fa a la prevenció. Prioritzarem les
accions sobre la població infantil i juvenil,
de forma individual i col·lectiva, amb la
participació de mares, pares i professorat.
Treballar-ho coordinadament amb la taula
de Salut mental.

102. Reforçar i dotar dignament les tasques
de promoció de la salut que ja es porten
a terme en col·lectius especialment
vulnerables, com podrien ser infància i
adolescència des dels centres sanitaris i
d’ensenyament. Fer especial atenció als
trastorns d’alimentació, que continuen en
augment, i a l’educació sexual (prevenció
d’embarassos no desitjats, de malalties de
transmissió sexual, educar en relacions
respectuoses i sanes, etc.). Dignificar
l’atenció personalitzada sobre aquests
aspectes tant en centres sanitaris com a les
escoles i instituts.

107. Promocionar la recerca transversal
dels condicionants biològics, socials,
emocionals i mediambientals de la salut de
les dones. Fomentar la formació dels i de
les professionals sanitàries en perspectiva
de gènere i garantir que l’atenció sanitària
a les dones tingui en compte el dret al
coneixement i a la decisió sobre el propi cos.

103. Elaborar una diagnosi de salut activa,
amb indicadors que ens permetin detectar
col·lectius vulnerables, nous problemes de
salut, espais per treballar hàbits de vida
saludable, mesures que facilitin adquirir i
desenvolupar aquestes actituds positives
vers la vida. Avaluació periòdica de la
diagnosi, de les mesures aplicades i dels
resultats.
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2.5 Ciutat educadora
No volem una educació en què la gratuïtat i l’equitat estiguin en entredit. Volem que la ciutat esdevingui una
comunitat d’aprenentatge i coneixement, que tingui per objectiu una efectiva reducció de desigualtats.
A Sant Cugat hi ha una gran quantitat d’experiències educatives, com també centres educatius públics,
concertats i privats. Els concertats són centres sostinguts amb fons públics que, a més, carreguen quotes
d’escolarització a les famílies. Però també hem de destacar la no gratuïtat d’altres serveis i activitats que, més
enllà de la simple escolarització, poden esdevenir recursos educatius de qualitat per al conjunt de l’alumnat:
activitats complementàries, sortides i colònies, material escolar, etc. I aquesta situació fa referència tant
a l’escola pública com a la concertada. Creiem que una educació de servei públic que vulgui oferir qualitat i
equitat no es pot permetre mantenir barreres econòmiques als recursos i les oportunitats educatives. Tot i
que les competències municipals en educació són limitades, pensem que des de l’administració local es pot i
s’ha d’actuar per tal de vetllar per l’equitat educativa. En aquest sentit, ens proposem:
108. Potenciar i diversificar, en col·laboració
amb la Generalitat, els ensenyaments
de Formació Professional en
els centres escolars del municipi.
Assegurar que l’oferta de Formació
Professional és suficient i coherent amb
el desenvolupament econòmic i social del
municipi. Impulsar la col·laboració del
Servei d’Ocupació Municipal (SOM) amb
els centres de formació professional per
tal de desplegar actuacions conjuntes que
contribueixin a la formació, la requalificació
i la millora de la qualificació professional de
les persones joves i adultes del municipi.

113. Reivindicar sense renúncia la
construcció d’una tretzena escola
pública de primària a Sant Cugat, ubicada
al centre urbà.
114. Que el Consell Escolar Municipal
esdevingui un espai de participació, amb
capacitat de decisió, que incorpori, a més
dels centres educatius, els agents que
tenen impacte en l’educació al municipi.

109. Augmentar el nombre d’escoles bressol
de gestió municipal aplicant la tarifació
social perquè siguin assequibles per a totes
les famílies. Entre tant, promoure un canvi
legislatiu per tal d’aconseguir la gratuïtat
universal del primer cicle d’educació
infantil, incloent en el sistema l’etapa
educativa 0-3 anys, amb establiment de
criteris pedagògics i professionals comuns a
tots els centres d’aquest nivell.
110. Fer complir a la Generalitat les ràtios
d’infants per educador/a i ampliar les hores
del personal de suport, tal com estableix la
normativa.

115. Redefinir les Zones Educatives a
una escala més humana, que tingui per
objectiu la cohesió social i l’aprofitament
dels mitjans disponibles (pressupost,
biblioteques, clubs, entitats...). Apostar
per una zonificació escolar que no generi
desigualtats.
116. Adherir l’Ajuntament a l’Aliança
Educació 360, desenvolupant un
diagnòstic compartit de la realitat educativa
del municipi, de manera participada i
transparent; i establint un pacte local per
a l’Educació 360, que defineixi les línies
educatives i les prioritats compartides pel
conjunt d’agents del municipi.
117. Col·laborar amb els centres educatius per
tal de fer viable l’obertura dels seus
espais per a activitats comunitàries
(patis oberts, biblioteques, gimnasos...)

111. Potenciar l’Escola d’Art i Disseny de la
Casa Mònaco, de titularitat municipal, com
un dels actius importants de l’ensenyament
del nostre municipi, per a la qualitat de la
formació professional que s’hi imparteix i
pels bons resultats en la inserció laboral
dels seus alumnes.

118. Elaborar un mapa educatiu
d’equipaments compartits i
compartibles, que incorpori el conjunt de
recursos educatius existents al municipi,
públics i concertats, per a oferir una
panoràmica integral i millorar-ne l’accés.

112. Afavorir al màxim la participació dels
professors de l’Escola de Música en
l’ensenyament musical a les escoles
públiques com un forma de democratitzarlo al màxim i fer-lo assequible a la majoria
dels infants.
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119. Elaborar un programa municipal
d’activitats extraescolars que, partint
del que ja existeix, passi a ser un autèntic
catàleg permanent que contingui l’oferta de
l’Ajuntament, dels centres educatius, de les
AMPAs i AFAs i del conjunt d’agents de la
comunitat.
120. Organitzar una oferta educativa i lúdica
d’activitats d’estiu, impulsada per tots
els agents educatius de la comunitat, amb
garantia de qualitat, donant continuïtat i fent
valdre la feina que ja fan molts col·lectius.
121. Impulsar que l’espai de migdia de
menjador s’inclogui de manera efectiva
en el Projecte Educatiu del centre i
del territori, com a espai plural i divers,
no segregat, de ple dret, amb dimensió
educativa i integrat, dignificant la tasca dels
professionals que hi treballen.

126. Organitzar, dotar i mantenir sistemes de
“Mentoria social” que generin connexions
d’apoderament i acompanyament entre
referents de la comunitat i els infants i
adolescents que ho necessitin. Es tracta
d’un sistema de suport intergeneracional
entre persones adultes que han acumulat
coneixements i experiències que poden ser
de molt interès per a les persones joves
(per exemple, per acompanyar en treballs
de recerca), constituint un “Banc de talent
intergeneracional”.
127. Promoure programes de prevenció de
la violència masclista. Intensificar els
programes de coeducació a les escoles
i a altres espais d’educació no formal que
fomentin la igualtat de gènere des de la
infància, procurant la integració d’aquests
temes en el currículum escolar.
128. Establir un sistema d’orientació
acadèmica i professional de suport
als centres escolars i a l’abast de
les famílies, que fomenti la presa en
consideració de les més diverses opcions,
tant de cara a la formació com a l’ocupació
(formació professional, ensenyaments
musicals i artístics…), tenint com a objectiu
fonamental la igualtat d’oportunitats més
enllà de l’escola. El sistema d’orientació
professional ha de ser realitzat en el
marc del servei d’informació, orientació i
assessorament professional i laboral.

122. Promoure que el suport escolar des de
l’Ajuntament, amb programes de reforç
escolar, dins dels mateixos centres o en
altres espais, sigui de la qualitat necessària
i garanteixi l’accés a tothom que ho
necessiti.
123. Liderar la incorporació i l’impuls
d’Accions d’Aprenentatge Servei
(APS), combinant servei a la comunitat i
aprenentatge de competències, habilitats i
valors, amb la implicació dels agents.
124. Cercar i establir un sistema transparent
i compartit per identificar les bones
pràctiques educatives de la comunitat i
reconèixer les que destaquen per la seva
qualitat, innovació i resultats.

129. Instar a la Generalitat a retirar els
concerts educatius als centres que
segreguen l’alumnat per gènere.
130. Promoure oportunitats innovadores per un
aprenentatge continu per a la gent gran i
potenciar l’ús de les TIC per a les persones
grans com a eina necessària per l’educació
al llarg de la seva vida, tenint en compte les
limitacions i pors per acostar-se a les noves
tecnologies.

125. Garantir des de l’Ajuntament un
“cistell de gratuïtat” que, més enllà de
l’escolarització, procuri per a tot l’alumnat
materials, activitats, serveis i altres
recursos. Aquesta proposta implica un
sistema de discriminació positiva a favor
de les famílies que es troben en situació de
major vulnerabilitat, incrementant així la
política de beques.
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2.6 Drets de ciutadania contra la discriminació
Avui en dia es fa més necessari que mai incloure un enfocament basat en els drets humans a les polítiques
públiques i dissenyar i desplegar polítiques com el desenvolupament del dret a la ciutat i els drets de
ciutadania, la lluita contra el discurs de l’odi i la discriminació, i el treball per a la plena ciutadania.
Parlem de drets humans a la ciutat quan ens referim als drets de totes les persones que hi viuen,
independentment de la seva situació administrativa o del seu passaport. Les manifestacions intolerants,
tractes discriminatoris i menysteniments de persones pel simple fet de formar part d’un grup o ser-ne inclòs
són una vulneració dels drets humans i un atac a la societat en conjunt. Apostem per una ciutat plural on
conviuen persones d’orígens, cultures i creences religioses diferents. La promoció d’aquest model de ciutat
diversa, intercultural i polièdrica ha de ser un objectiu de les polítiques públiques.
131. Crear una xarxa antirumors dins
del Consell de Ciutat que elabori una
diagnosi de l’estat de la qüestió a la nostra
ciutat, que indagui els potencials espais
d’intervenció i formi membres que ajudin
a combatre rumors. Posar en marxa
campanyes de sensibilització i material
formatiu per a tota la ciutadania.

137. Fer accions de sensibilització i prevenció
d’actituds LGTBIQfòbiques, així com actes
de visibilitat i reconeixement.
138. Promoure el coneixement sobre les
realitats de les persones LGTBIQ.
Reforçar la presència de la temàtica
LGTBIQ en els serveis d’informació
municipal. Incorporar la perspectiva
de diversitat sexual i de gènere en els
serveis d’atenció, informació i recursos.
Oferir serveis especialitzats d’informació,
assessorament i programació d’activitats en
el marc d’un Centre LGTBIQ.

132. Assegurar l’empadronament i l’accés a
la targeta sanitària sense exclusions.
Assegurar a totes les persones residents
a Sant Cugat l’empadronament a la ciutat i
l’accés a la targeta sanitària, i garantir, més
enllà de l’atenció sanitària urgent, l’atenció
sanitària en tot moment a menors i dones
embarassades.

139. Elaborar un pla municipal per a la
diversitat de sexe-gènere i contra
la LGTBIQfòbia a l’esport. Formar
consciència crítica entre les persones
entrenadores, tècniques, professorat i
responsables de clubs esportius a través de
bones pràctiques.

133. Facilitar una adreça a les persones
que no en tinguin o no puguin acreditar
un domicili fix, per poder rebre
correspondència, avisos i notificacions
oficials.

140. Crear una Oficina per a la No
Discriminació, dirigit a atendre les
vulneracions de drets, amb atenció especial
a les discriminacions patides per origen,
pertinença cultural o religiosa, orientació
sexual i identitat de gènere, entre altres.
Aquesta Oficina ha d’incloure un Servei
d’Atenció Integral que atengui de manera
gratuïta i confidencial a totes les persones
visquin una situació discriminatòria a la
ciutat.

134. Desenvolupar polítiques actives de
lluita contra el racisme i la xenofòbia en
coordinació i col·laboració amb les diferents
associacions i institucions de la ciutat que
treballen en aquest àmbit.
135. Impulsar el protagonisme de les dones
migrants en les polítiques públiques,
reforçant els recursos dels serveis
socials de base, la mediació comunitària
intercultural i la intervenció als barris. En
els casos en què es generin conflictes, la
intervenció ha de prioritzar la mediació
comunitària.

141. Garantir la independència i neutralitat
simbòlica de l’Ajuntament envers
qualsevol confessió religiosa. Els
representants municipals no assistiran com
a tals en actes religiosos. Els actes públics
seran exclusivament civils. Les confessions
religioses estaran obligades a pagar tots
els impostos municipals, inclòs l’IBI, que es
derivin de la seva activitat.

136. Combatre el tràfic de persones amb fins
de prostitució forçada col·laborant amb
les ciutats veïnes i la comarca del Vallès
occidental per impulsar els mecanismes
necessaris per a la seva detecció i establir
les actuacions pel seu abordatge integral.
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142. Difondre i normalitzar un ús del llenguatge
no sexista ni discriminatori, un
tractament no sexista de la informació i un
ús inclusiu del llenguatge a tots els àmbits
de la societat. Incorporar aquest llenguatge
a totes les comunicacions internes i
externes de l’Ajuntament.

2.7 Seguretat com a garantia de llibertat
Partim d’un concepte de seguretat plural que incorpora les condicions de vida bàsiques de les persones i
el reconeixement de la seva dignitat. La seguretat implica matisos molt amplis i a vegades ambigus. Per
nosaltres la seguretat és la integritat del veïnat de Sant Cugat, tant en termes físics -patiment del perillcom psicològics -amenaça o percepció del perill-. La seguretat ciutadana no es pot reduir a la protecció de
la propietat privada.
Hem de superar la visió de manteniment de l’ordre públic i mesures per evitar el delicte. La funció dels cossos
de seguretat és vetllar perquè els requisits bàsics de condicions de vida, dignitat i integritat es compleixin,
afavorint i prioritzant els sectors de la ciutadania més febles i vulnerables.
149. Establir una relació fluida i de màxima
cooperació entre la policia local i els
establiments amb llicència fins a les
12 de la nit, on ambdues parts estiguin
ben informades del seu rol i la seva
responsabilitat.

143. Elaborar un mapa amb els espais més
insegurs de la nostra ciutat, amb la
participació de les dones -a través de
marxes exploratòries i enquestes- i fer
propostes de millora amb la il·luminació de
carrers, marquesines d’autobús, amb canvis
en l’ús de l’espai públic, etc.
144. Fer una formació específica en
perspectiva de gènere al personal
urbanista de l’Ajuntament i elaborar un
paquet de mesures per integrar la mirada de
gènere en totes les polítiques urbanístiques
i aconseguir una ciutat més justa,
igualitària, segura i sense barreres.
145. Promoure la policia de barri i de
proximitat. Reforçant l’aspecte preventiu
i enriquint la xarxa relacional comunitària
amb les entitats locals, el comerç i els
equipaments i serveis de proximitat.
146. Formular i implementar polítiques que
combinin l’apoderament de la comunitat,
i la inclusió i cohesió social i territorial.
147. Estendre la figura dels Agents Cívics i
garantir-los una formació adequada perquè
puguin ajudar a la resolució de diferents
conflictes.

150. Treballarem per que els nostres cossos de
seguretat tinguin els efectius necessaris
per assegurar tant les tasques de dissuasió
com les de eficiència i efectivitat en la
intervenció. Defensem que la seguretat
estigui en mans públiques i no privades.
151. Obligar als establiments d’oci nocturn
a tenir informació sobre la violència
masclista, informant i atenent eficientment
a les víctimes d’agressió, seguint protocols
preestablerts.
152. Reforçar el Servei d’Atenció a la Dona,
per tal que les dones que hagin patit abusos,
maltractament o que es trobin en una
situació tòxica o amb una percepció latent
de perill, puguin adreçar-s’hi a tota hora i
d’una forma fluida i eficaç.
153. Impulsar el Pacte per la Nit com una
forma consensuada d’establir la convivència
ciutadana. L’objectiu ha de ser poder
respectar el descans veïnal sense renunciar
a tenir una ciutat viva.

148. Impulsar una oferta cultural nocturna
alternativa, que en lloc de fomentar el
consum d’alcohol i drogues, promogui la
cultura entre el jovent.
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154. Reforçar l’assistència a totes les dones
víctimes de violència masclista abans,
durant i després del procediment judicial,
acompanyant-les psicològicament i
legalment. Reforçar i actualitzar els
programes de prevenció de violència
masclista.

156. Fer un Pla de Seguretat Ciutadana i de
Convivència, per tal de poder abordar més
específicament cada cas i poder dur a terme
una diagnosi apropiada de la seguretat a
Sant Cugat.
157. Estudiar quins són els barris on hi
ha més reincidència de robatoris a
domicilis, quins són els mètodes emprats
i quines són les vies d’entrada i fugida.
L’objectiu ha de ser no només prevenir el
robatori, sinó també recuperar la percepció
de confiança en el mateix barri.

155. Posar a disposició dels centres educatius
de la ciutat els recursos i la formació que
requereixen per intervenir en casos de
violència i assetjament escolar.

2.8 Ciutat feminista
Les conseqüències d’una dècada d’atur i de retallades socials encara són patents entre la ciutadania,
especialment entre les dones. A Catalunya, elles són el 24,5% de les persones en risc d’exclusió social, un
punt per sobre de la població masculina segons dades de l’Idescat. Les retallades en polítiques socials han
afectat de manera directa moltes dones que han hagut de deixar el seu lloc de feina remunerat i dedicar-se
a les tasques de cura, un àmbit pràcticament feminitzat i no remunerat. A Catalunya les dones dediquen de
mitjana 4 hores a les cures de la família i la llar, i els homes, la meitat. La bretxa salarial a Catalunya encara
és del 23,6%. Les dades d’atur ens demostren que les dones pateixen més atur de llarga durada i elles també
pateixen més que els homes els contractes eventuals i a temps parcial. Finalment, les dades de violència
masclista no ens deixen ser optimistes. Els casos de violència masclista a Sant Cugat han augmentat en 11
en el període des de l’1 de gener de 2017 al 30 de setembre del mateix any segons xifres oficials.
És imprescindible feminitzar la política i fomentar la perspectiva de gènere en la gestió pública per construir
una societat més justa i democràtica. Perquè la igualtat de gènere sigui realment una prioritat transversal
és imprescindible que l’estructura organitzativa de les polítiques de gènere es reforci, i s’enfoqui a un treball
continu de dinamització, seguiment i suport a totes les àrees de l’Ajuntament.
158. Crear una regidoria de Feminismes,
amb competències, pressupost i un equip
de personal tècnic adequat. Formar al
personal de l’Ajuntament en matèria
d’igualtat de gènere i establir referents
en aquest tema a totes les àrees. Avaluar
sistemàticament l’impacte de gènere
de totes les intervencions i adaptar els
sistemes d’informació perquè donin suport a
aquests canvis.

161. Crear les condicions per enfortir el
moviment associatiu i feminista de la
ciutat. Facilitar un espai municipal per
crear-hi una Casa de les Dones, per
satisfer la demanda dels col·lectius locals
d’un espai físic i simbòlic per passar de
l’apoderament individual a un apoderament
col·lectiu. L’objectiu és aconseguir teixit
social feminista que es converteixi en un
òrgan d’interlocució amb l’Ajuntament.

159. Elaborar un pla estratègic contra el
sexisme a la ciutat, que posi l’accent
tant en les arrels i les causes del sexisme
com en els instruments i les mesures per
combatre els aspectes més estructurals.

162. Actualitzar el pla d’igualtat intern de
l’Ajuntament i aplicar-lo implementant
mesures que augmentin la presència de
les dones en els llocs de responsabilitat
a l’Ajuntament i els seus organismes,
establint quotes de personal i promocionant
càrrecs de direcció per crear referents
interns.

160. Incorporar la perspectiva de gènere en
els pressupostos municipals. Visibilitzar
l’impacte que tenen els pressupostos en
dones i homes. Garantir una distribució
de la despesa pública equitativa i
fomentar la transparència i el compromís
de l’Ajuntament en l’erradicació de les
desigualtats de gènere i el treball cap a la
igualtat real entre dones i homes.
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Volem una ciutat col·laboradora, que treballi en xarxa
i fomenti tant una economia com una cultura viva,
cooperativa i innovadora.
Volem una ciutat que aposti per la col·laboració entre
tots els agents per generar prosperitat i convertir-se
en un pol d’atracció productiu i cultural. Ens fa falta que
Sant Cugat aposti per fer polítiques estructurals que
defensin el teixit productiu, amb mesures per protegir
el petit comerç, amb una forta aposta per l’economia
social i solidària, amb la innovació i la investigació. Ens
proposem activar el teixit productiu i el coneixement
a la ciutat a favor d’una economia més col·laborativa,
més social, innovadora i d’una cultura viva, diversa i
descentralitzada.
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3.1 Cultura de codi obert
S’està produint un canvi de paradigma del model de cultura propietària a un model de cultura lliure, en
correspondència amb les possibilitats de socialització cultural que ofereixen les Tecnologies de la Informació
i Comunicació. La gestió de la cultura ha de donar resposta a aquesta nova visió. No poden prevaldre només
les activitats que pretenen convertir-se en model de negoci, o que tenen com a objectiu atreure el màxim
d’espectadors i espectadores. És imprescindible defensar una gestió de la cultura basada en la transparència,
el govern democràtic i comunitari, la redistribució dels recursos públics i la protecció i reconeixement del
teixit cultural de base.
La Comissió de Cultura de l’organització Ciutats i Governs Locals Units, d’àmbit internacional, va aprovar
l’any 2015 un document, en el marc de l’Agenda 21 de la cultura, que ha de servir per fer una anàlisi de
l’estat de la cultura a cada municipi i proposar accions de futur. Entre altres accions es proposa una revisió
i regeneració democràtica en la manera de gestionar la cultura, que potenciï la gestió dels equipaments
culturals per part de les mateixes persones o de les xarxes o col·lectius que generen i utilitzen la cultura i
que enforteixi l’economia social i solidària.
163. Reimpulsar el Consell de Cultura. Fer
del Consell de Cultura el vertader òrgan de
debat de la política cultural santcugatenca i,
per tant, un òrgan d’assessorament efectiu
de l’Ajuntament. Donar un nou impuls i
operativitat a aquest òrgan perquè permeti
fer debats en clau de ciutat i que no es limiti
a difondre informació municipal.
164. Vetllar perquè la nova Biblioteca central
esdevingui un equipament cultural de
referència per a tota la ciutadania.
165. Transformar l’actual biblioteca Gabriel
Ferrater en un centre de creació
artística, amb sinèrgia amb l’Escola d’Art
Municipal.
166. Reformular l’ús de Can Quitèria,
incorporant una perspectiva sociocultural
més àmplia, fent que passi de ser un
equipament específic a un de multifuncional.
167. Aprovar l’abans possible el Pla d’usos
del Conjunt Monumental del Monestir.
Vetllar per que l’actual Comissió Gestora
tingui cura dels projectes que hi ha en
marxa: des del Pla director global elaborat
per la Generalitat, a la restauració de les
muralles, passant per altres projectes més
concrets.

169. Aprofitar les TIC per promoure una
cultura lliure i accessible. Per a això és
necessari fomentar l’ús llicències lliures
que permetin l’accés i la reutilització dels
materials (publicacions, videodocumentació
etc.).
170. Promoure la gestió comunitària i de
proximitat en equipaments culturals i
espais públics. Definir un pla d’actuació
per acompanyar i avaluar aquest model de
gestió i dotar-lo dels recursos necessaris.
171. Apostar perquè la Unió, més enllà de ser
l’aixopluc de les entitats que la conformen,
tingui una sala de teatre autònoma
amb programació pròpia i amb cabuda
preferent dels grups de creació locals.
172. Instal·lar Wi-Fi lliure als equipaments
i parcs municipals, fomentant l’accés a
internet amb l’activitat d’oci i cultural.
173. Promoure la recuperació, la dignificació,
la commemoració i el foment de la
memòria històrica i democràtica. Cal
dotar l’Arxiu municipal de pressupost
propi, per tal de fer efectiu allò que
diu la Llei d’arxius. I potenciar l’estudi
i el coneixement de les lluites i les
reivindicacions protagonitzades per la
ciutadania..

168. Revisar el catàleg municipal del
patrimoni en sentit social, incloent-hi
el teixit comercial, els caràcters urbans i
els béns intangibles (memòria històrica,
simbologia i altres usos).

174. Continuar la tasca de revisió completa
del nomenclàtor per garantir que estigui
lliure de referències a la memòria de
l’esclavisme, el franquisme i el feixisme. En
aquest sentit, cal tenir en compte l’informe
presentat pel Grup d’Estudis Locals el juny
del 2017.

26

3 > ciutat en xarxa
175. Reforçar el paper de les dones a l’àmbit
de la cultura, garantint la seva visibilitat
en espais de rellevància i en mitjans
de comunicació. Exigir la paritat en la
contractació d’obres artístiques com
escultures o obres arquitectòniques a
fi que les obres de les dones també formin
part del paisatge públic.

176. Recuperar la memòria històrica i
col·lectiva de les dones de la ciutat i
reconèixer les seves figures en el món
cultural, polític, social, científic, etc,
promovent projectes, actes i actuacions
específiques per donar-les a conèixer.

3.2 Una economia a favor de la majoria
Sant Cugat ha de valorar l’escala petita, la que més condiciona la vida de les persones. Això implica donar
suport a projectes locals d’economia cooperativa, com també al col·lectiu d’autònoms i a les petites i mitjanes
empreses. L’aposta per una economia de les coses petites no implica renunciar a tenir incidència global
ni rebutjar les economies de major escala quan calgui, però indica un compromís prioritari amb l’aplicació
del principi de proximitat en l’àmbit econòmic. Aquesta perspectiva no s’aplica actualment i a l’Ajuntament
predominen les activitats orientades a la captació de grans inversions i a la promoció de les economies
d’escala centralitzades (com per exemple, les grans superfícies).
El petit comerç ha de treure profit del renovat interès per la vida de barri i la proximitat. La dinamització
local que troba sortida en el petit comerç, i la circulació de la renda dins del territori són primordials per
contrarestar el model de grans superfícies, les cadenes franquiciades i el comerç electrònic globalitzat.
L’economia social i solidària concreta i posa en pràctica els valors cooperatius que l’inspiren. El model
cooperatiu a Catalunya té una llarga història i ha assolit prou solidesa per apostar de forma decidida per a la
seva implantació a la nostra ciutat. La capacitat de donar solucions, béns i serveis i alhora estendre pràctiques
democràtiques, retorn social, arrelament al territori i creació de llocs de treball fan de les cooperatives una
eina imprescindible per a la gestió del bé comú.
Apostem per un model econòmic que es fonamenti en una economia orientada a satisfer les necessitats de
les persones, justa en el terreny laboral i social i sostenible en termes mediambientals.
181. Fer canvis estructurals en la promoció
de les activitats comercials, mitjançant la
descentralització de part de les inversions
i incentivant les que tinguin un valor afegit
ambiental i social més alt.

177. Atorgar a les empreses que compleixin
criteris socials i ambientals justos (sous
dignes, contractació estable, salut laboral,
participació) un segell municipal de
qualitat. Fent de Sant Cugat un referent en
empreses compromeses socialment.

182. Protegir els comerços tradicionals i
emblemàtics de la ciutat, mitjançant
ajuts i plans especials que afavoreixin la
diversitat, la proximitat i la qualitat estètica,
en la direcció que estableix la Carta
Europea de la petita empresa o “Small
Business Act”.

178. Promocionar iniciatives econòmiques
de caràcter social i solidari arrelades
al territori, respectuoses amb la diversitat
i el medi ambient, a través de formació,
assessorament, finançament, etc.
179. Promoure l’emprenedoria social com a
element de lluita contra la precarietat i
fomenta alhora l’autoocupació de dones i eI
lideratge femení.

183. Fer un inventari dels locals i oficines buides
propietat de Promusa i crear una borsa de
“Locals i oficines de lloguer de protecció
oficial”. Adjudicar aquests locals a un preu
menor del de mercat a projectes d’entitats
o empreses relacionats amb el comerç
de proximitat, el consum responsable, el
treball de cures, l’economia verda o la petita
producció urbana.

180. Desenvolupar polítiques que reequilibrin
territorialment el comerç, a través d’un
nou Pla Estratègic del Comerç dotat de
recursos específics per a les zones amb
pitjor salut comercial i per promocionar el
petit comerç de la ciutat.
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184. Recuperar estructures que afavoreixin
els circuits curts de producció i consum.
Uns circuits de proximitat que modifiquin
les pautes vinculades a desplaçaments
innecessaris de mercaderies i productes
semielaborats. Volem una economia més
“autocentrada”, capaç d’abastir internament
un elevat percentatge de les demandes de
la població.

187. Crear una moneda local que promogui un
desenvolupament sostenible del municipi,
tot dinamitzant els comerços i el consum
de proximitat, com també l’apoderament de
les persones, augmentant la cohesió social i
disminuint la petjada ecològica.
188. Generar coneixement amb les
universitats. Per assolir una major
generalització de l’àmbit cooperatiu
apostem per la inclusió d’aquest model en
els plans d’estudi, tant a nivell universitari
com en la formació bàsica i en l’àmbit de la
formació professional.

185. Impulsar la figura de la casa-taller i
de la casa-comerç donant la possibilitat
que determinats locals buits o tancats
constitueixin alhora l’habitatge habitual i el
local comercial de persones que inicien un
nou projecte empresarial.

189. Estimular la indústria perquè torni a
ser capaç de generar nous llocs de
treball a la nostra ciutat. En aquest sentit,
la transició energètica de les nostres
indústries i empreses cap a un model 100%
renovable ha de ser l’eix principal de les
noves inversions i reconversions.

186. Crear una escola taller d’oficis de
la construcció i rehabilitació, en
col·laboració amb empreses del sector,
per formar persones desocupades, amb la
finalitat de contractar-les a les brigades
d’obres municipals per rehabilitar i mantenir
edificis i equipaments municipals i privats
que ho solicitin per part de cooperatives i
entitats socials.

190. Apostar per una indústria innovadora,
sostenible i renovada, basada en la
qualitat de l’ocupació i la promoció del dret
a la conciliació i la corresponsabilitat. Una
indústria orientada cap a la producció de
béns i serveis amb més valor afegit, més
valor social i menys petjada ecològica.

3.3 Cooperació de banda ampla
Sant Cugat té una llarga trajectòria d’internacionalisme. S’han dedicat esforços significatius a la cooperació
internacional al desenvolupament, a la promoció de la pau, a la defensa dels drets humans i a la conservació
de la natura a nivell global. L’Ajuntament ha de fomentar que les actuacions que es porten a terme siguin
coherents i no generar contradiccions com passa en l’actualitat. Per això proposem una cooperació de banda
ampla que se centri tant en l’acció exterior positiva com en les actuacions domèstiques.
191. Serem coherents impulsant polítiques
municipals que fomentin la compra
sostenible, utilitzant criteris socials, de
cooperació, pau i drets humans, i no només
econòmics, per a la licitació de contractes
públics.

194. Respectar el dret d’asil i reforçar
l’assistència a les persones sol·licitants
d’asil i refugi.

192. Articular esforços importants al voltant
de l’educació per al desenvolupament
per avançar cap a una ciutadania més
conscient, solidària i compromesa amb les
problemàtiques locals i internacionals.
193. Reforçar i incrementar els esforços de
solidaritat amb altres ciutats i pobles en
situació de pobresa, conflicte bèl·lic, violació
dels drets de les dones, destrucció de la
biodiversitat, etc.
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195. Elaborar un nou Pla Director Municipal
de Cooperació al desenvolupament, la
pau i els drets humans que es farà de
manera participada amb les entitats de la
Xarxa Solidària. Aquest Pla ha d’analitzar
el conjunt de les actuacions municipals
des de la perspectiva de la coherència de
polítiques per a la justícia global, introduint
instruments i polítiques alineades amb
el (con)viure bé global, referit tant a tota
la població mundial com a les futures
generacions

3 > ciutat en xarxa
196. Continuarem fomentant la implementació
de polítiques i accions en favor de la
Cultura de Pau. Donar suport a persones,
institucions i entitats que estan en perill
per al tasca que realitzen a favor dels drets
humans i la pau i de denunciar i condemnar
aquells qui les amenacen.

197. Destinar l’1% del pressupost municipal
per a la cooperació al desenvolupament,
la pau i els drets humans. Tal i com
demanen les entiats de la Xarxa Solidària.

3.4 Esport amb valors
L’esport és una expressió cultural, que pot esdevenir un factor socialitzador i educatiu, d’integració social i,
per tant, una eina generadora de valors, com són la solidaritat, la inclusió, la participació, el compromís, el
treball, l’esforç, etc. És, per tant, un dret de ciutadania que l’administració pública ha de fomentar vetllant
perquè compleixi aquests requisits.
També suposa una incidència clara en la salut física i psicològica de les persones i, per tant, forma part
de l’estat del benestar. L’esport ha de ser també un instrument d’integració social i per aquesta raó, en
col·laboració amb les entitats esportives, cal generar les condicions i facilitar la pràctica esportiva a tots els
grups socials.
A més, és una activitat generadora de llocs de treball a través de les entitats esportives, que per assolir la
seva universalització requereixen en molts casos de la col·laboració entre elles i de l’ajut de l’Ajuntament,
tant en logística com en equipaments. Cal considerar que el creixement de la ciutat ha incrementat de forma
notòria la pràctica de l’esport en totes les seves varietats i que les instal·lacions han quedat, en molts casos,
col·lapsades. La universalització de l’esport i la millora de la competitivitat d’alguns clubs, requereix inversió
econòmica tant pública com privada.
Però més enllà de l’esport federat, no ens podem oblidar de l’esport que moltes persones fan a l’aire lliure,
utilitzant l’espai públic, com tampoc de l’esport de base, centrat especialment en l’esport escolar.
204. Dotar a tots els barris de les
instal·lacions esportives mínimes per tal
d’estendre la pràctica esportiva.

198. Aplicar la tarifació social a tota la
pràctica esportiva municipal, garantint
els ajuts a l’esport extraescolar a tots els
infants que ho necessitin.

205. Acabar el nou complex esportiu de Mirasol durant aquest mandat municipal.

199. L’Ajuntament garantirà la universalització
de la pràctica esportiva per tal que cap
persona jove es quedi fora de la pràctica
esportiva federada. Establir, des de
l’ajuntament, un sistema de beques que
cobreixin les llicències i l’equipament de la
pràctica esportiva federada.
200. Vetllar perquè cap persona amb diversitat
funcional quedi exclosa de la pràctica
esportiva.
201. Incrementar la partida de subvencions a
entitats esportives. Aquestes subvencions
han d’excloure les entitats privades i han de
ser atorgades d’acord a un reglament comú.

206. Aprofitar els espais lliures de la zona
esportiva municipal La Guinardera per
a les noves necessitats de les entitats
esportives. Renovar la gespa del camp
poliesportiu de la Guinardera i ampliar
els magatzems de material esportiu i el
gimnàs..
207. Impulsar la pràctica d’esports a l’aire
lliure com a activitat social, amb
informació oficial dels circuits i itineraris,
tant urbans com interurbans, cuidant de la
seva adequació i el seu manteniment.
208. Posar especial esforç en la promoció de
la pràctica de l’esport femení, més enllà
de l’escola, afavorint la integració de la
dona en tota mena d’esports, evitant la seva
discriminació.

202. Mantenir les instal·lacions públiques
esportives per evitar el seu deteriorament.
203. Cobrir les pistes a l’aire lliure per facilitar
el seu ús permanent.
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i democràtica
Garantir drets bàsics, canviar el model de ciutat i
conquerir una ciutat per a la vida exigeix un canvi
radical en la forma de prendre les decisions, de
concebre les institucions i de gestionar la ciutat.
Una ciutat intel·ligent és una ciutat que dóna veu a la
intel·ligència col·lectiva en la presa de decisions. Cal
passar de la “smart city” a la ciutat compartida. Per
això, necessitem transformar l’Ajuntament, posar fi
a les males pràctiques, aplicar més el sentit comú i
generar institucions menys burocratitzades i més
eficaces per resoldre els problemes concrets de les
persones que viuen a Sant Cugat. Hem de dotar d’un
nou sentit i de força conceptes que s’han fet servir de
manera massa utilitària o funcional, com participació,
transparència, autogestió i control ciutadà.
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4.1 Descentralització de la política municipal
Sant Cugat és un municipi extens i divers. Als barris tradicionals (Mira-sol, Valldoreix, les Planes, la Floresta
o Sant Francesc), s’hi han sumat els de nova construcció (Parc Central, Coll Favà, Torreblanca, Volpelleres,
Can Mates, etc.). Això fa necessari un bon sistema de desconcentració de la gestió i de descentralització de la
participació ciutadana. Avui ja tenim prou experiència per fer un balanç del seu funcionament, de fet ja s’han
aprovats canvis en els perímetres dels dos nous consells.
Els Consells de Barri tenen la possibilitat d’esdevenir un instrument fonamental com a espais de convivència,
de proximitat i de participació basats en la corresponsabilitat col·lectiva i en la capacitat de generar una
governança compartida. Per tal que sigui així, cal que actuïn com a catalitzadors dels processos participatius
que hi ha al territori i que esdevinguin una instància amb capacitat per prendre decisions que afectin el
territori, per impulsar iniciatives noves i per crear sinèrgies orientades a multiplicar la capacitat de millora
de la qualitat de vida. Apostem per la radicalitat democràtica i l’eficàcia administrativa, que vol dir propiciar
que les decisions es prenguin en l’àmbit administratiu més proper a l’abast dels problemes.
209. Tornar a anomenar als òrgans de
participació territorial com a Consells de
Districte.

213. Promoure l’elecció directa dels
membres del Consell de Districte. Els
membres dels Consells de Districte amb
dret de vot cal que tinguin acreditada la
seva representativitat democràtica.

210. Modificar el Reglament Orgànic
Municipal per incloure un sistema
competencial asimètric de Consells
de Districte i fer que siguin decisoris
i no merament consultius com són ara.
En aquelles qüestions que no siguin de
competència directa, cal un compromís
descentralitzador de l’Ajuntament.
211. Restructurar els dos Consells del
centre. Ampliant el Consell del Centre
Oest a els barris de Can Bell, Sant Domènec
Est, Centre Est i Eixample Est, i canviar la
denominació per “Centre”. Limitar el Consell
del Centre Est a Sant Francesc, Monestir i
Torre Blanca. Crear el Consell del Centre
Nord delimitat per Volpelleres, Coll Favà,
Can Magí i Can Barata.
212. Crear una figura de l’Assemblea de
Barri per a nuclis concrets que es puguin
veure absorbits o minoritzats dins el seu
Consell de districte, i que el seu aïllament
de la resta de la ciutat ho justifiquin.
Aquestes assemblees no estarien formades
per entitats del barri sinó que es farien
convocatòries obertes a tota la ciutadania,
i estarien moderades per la presidència i la
vicepresidència del Consell de referència.
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214. Millorar la disponibilitat pressupostària
ordinària dels Consells de Districte.
Cal alhora abordar una raonable
territorialització pressupostària, i superar
la figura dels actuals pressupostos de
lliure disposició, incloent-ho en el procés de
pressupostos participatius.
215. Afrontar el debat d’una EMD per a la
Floresta, posant sobre la taula que, amb la
legislació actual una EMD no seria possible.
Apostem per un model territorial i de
funcionament semblant al dels Consells de
Districte de la ciutat de Barcelona..
216. Tenir una relació estable i lleial entre
l’Entitat Municipal Descentralitzada
de Valldoreix i l’Ajuntament, per tal de
treballar amb una visió global de ciutat, tot
respectant la realitat valldoreixenca i les
competències pròpies de l’EMD.
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4.2 Governança compartida
Davant la desactualització democràtica de les administracions, hem de crear un model de ciutat democràtica
que propiciï la participació ciutadana en la cogovernabilitat de l’Ajuntament i la ciutat. Construir mecanismes
directes de participació ciutadana és imprescindible per impulsar el poder democràtic de la ciutadania sobre
les institucions. Per fer això volem crear un procés integrat per a una ciutat democràtica de participació
presencial i digital des d’on s’accedeixi a consultes, iniciatives ciutadanes, rendició de comptes, revocatoris i
pressupostos participatius per districtes i a la ciutat.
La ciutadania ha de poder promoure i prioritzar projectes amb pressupost municipal, fomentant així un
millor coneixement per part de la ciutadania i del teixit associatiu de la resolució dels problemes urbans, i
democratitzant la priorització d’una mesura per motius econòmics.
217. Fomentar una governança compartida
que reforci el paper de la democràcia
directa, deliberativa i vinculant, amb
metodologies presencials i digitals.

224. Fer consultes ciutadanes en els temes
de més transcendència municipal.
Cal canviar el Reglament de Participació
ciutadana per reduir les restriccions i
garantir jurídicament consultes o iniciatives
vinculants en diferents àmbits.

218. Introduir instruments de transparència i
govern obert que aconsegueixin anar cap a
la coproducció de polítiques públiques amb
la ciutadania i els col·lectius organitzats.

225. Fomentar una auditoria ciutadana
al pressupost que se sumi als actuals
processos d’informació i/o control (externs
i interns) sobre les despeses ordinàries, les
inversions i el deute municipals.

219. Impulsar una participació més
equilibrada entre els diferents grups
socials, procurant no reproduir més
desigualtats i assegurant la implicació de
qui menys participa.
220. Elaborar el pressupost participatiu
en l’àmbit dels Consells de Districtes,
per fomentar escales més properes a la
població i per facilitar una proximitat de les
necessitats de la ciutadania.
221. Assegurar que un mínim del 5% del
pressupost municipal sigui assignat a
projectes escollits mitjançant processos
de participació ciutadana.
222. El procés de pressupostos participatius s’ha
de fer a partir d’uns criteris previs que
tinguin en compte una visió global de
les necessitats i prioritats de la ciutat.
Cal que l’equip de govern i el Consell de
Ciutat juguin el seu paper en aquesta visió i
priorització.

226. Facilitar l’autoorganització i la
participació de la gent jove. Volem una
ciutadania crítica, implicada i compromesa
i això exigeix potenciar i facilitar
l’associacionisme i la participació del jovent.
Cedir espais municipals per a l’organització
i l’autogestió juvenil. La finalitat és acabar
amb els problemes de locals, finançament
i ús de l’espai públic per part de les
associacions, i el jovent en general i facilitar
el coneixement i reconeixement social de
la tasca associativa i impulsar mecanismes
que garanteixin espais de codecisió en tots
els equipaments existents.
227. Potenciar la creació d’associacions de
dones, en especial de dones migrades,
promovent la creació d’un Consell de
Dones.
228. Potenciar la veu de les entitats
representatives de la gent gran.
Incrementar la participació social activant
l’associacionisme de la gent gran i les
xarxes socials informals.

223. Donar un nou impuls als consells
sectorials de participació, esdevenint uns
òrgans de debat i de propostes, en clau de
ciutat i sobre el tema del qual s’ocupen.

229. Crear el Consell de la Gent Gran de Sant
Cugat, per tal d’establir un marc de treball
comú en totes aquelles qüestions que els
afecten com a col·lectiu.
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4.3 Transparència i corrupció zero
Els recursos públics són un bé comú i la seva redistribució ha de ser transparent, equitativa, accessible i
justa. Les contractacions de béns, obres i serveis que adjudiquen les administracions són una eina clau en el
repartiment d’oportunitats. El nostre objectiu és treballar per a la transparència, l’equitat i la justícia en la
contractació municipal, incorporant criteris que afavoreixin la redistribució en tots els processos.
La corrupció és una xacra que atempta contra el bé comú, genera privilegis per uns pocs, i suposa un
malbaratament dels recursos públics. Per fer-hi front, calen mecanismes de denúncia que permetin una
actuació àgil, ràpida i eficaç i òrgans independents del poder polític i econòmic.
Som l’únic Ajuntament que surt a la sentència del cas Palau (PAV), que està al centre de les investigacions
del famós 3% i s’ha vist esquitxat pel cas ITV, i no s’ha posat en marxa cap política per combatre el descrèdit.
230. Fer i publicar Cartes de Serveis de
tots els serveis públics de l’Ajuntament
adreçats a la ciutadania, amb l’objectiu de
difondre els compromisos de qualitat de
les prestacions que ofereixen els diferents
departaments municipals, així com establir
el marc en el qual es desenvoluparan, la
seva avaluació i millora.
231. Desenvolupar un catàleg integral de
serveis municipals i fer-lo arribar al
conjunt de la ciutadania perquè sàpiguen les
activitats i serveis municipals que tenen al
seu abast.
232. Habilitar un espai visible i fàcil de localitzar
al web municipal on hi apareguin tots els
acords aprovats en el ple i el seu estat
d’execució i terminis previstos.

235. Crear una Oficina d’Anticorrupció
Municipal amb la funció de gestionar
un sistema de denúncies anònimes i
ordinàries de la ciutadania i del personal
de l’Ajuntament Dotar aquesta oficina de
competències per fer seguiment de tots els
processos susceptibles de patir situacions
de corrupció: la selecció de personal,
la contractació pública, l’atorgament
de subvencions, permisos i/o llicències,
l’actuació policial i les qualificacions
urbanístiques, entre altres.
236. Revisar els recursos públics que es
destinen a la propaganda, estudiant
quins mitjans (i en quines quantitats) es
beneficien de les subvencions directes o
indirectes.
237. Elaborar una guia on es concretin
mesures socials, d’inclusió social,
igualtat de gènere i de justícia social
per incentivar la contractació de les
obres, els subministraments i els serveis
amb empreses i professionals que executin
contractes públics amb un model de negoci
basat en salaris dignes, contractació laboral
estable amb protecció de la salut laboral,
sostenibilitat ambiental i comportament
ètic, a fi de promoure la participació
democràtica dels agents productius i
impulsar la innovació social.

233. Elaborar un directori de tots els plans
d’actuació aprovats per l’Ajuntament i el
seu grau d’execució, que sigui consultable
en el web municipal. Actualització
semestral d’aquest directori, prèvia
informació al Ple municipal o, si més no, a
les comissions informatives afectades.
234. Publicar al web municipal l’agenda de
l’alcaldessa o alcalde, la dels regidors i les
regidores amb cartera, els currículums
dels regidors, regidores i personal directiu i
de confiança i les seves retribucions.
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4.4 La defensa dels nostres drets: La Sindicatura de Greuges
El Síndic o Síndica de greuges defensa i protegeix els drets fonamentals i les llibertats públiques de la
ciutadania davant l’administració local. És, per tant, una institució que amb objectivitat i independència ha
d’atendre els ciutadans i ciutadanes que puguin sentir-se perjudicat per alguna actuació, resolució o inactivitat
de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i els seus organismes dependents. Des de Sant Cugat en Comú
volem dotar a aquesta figura de la rellevància que li correspon com a òrgan de supervisió i no com un mer
òrgan complementari de l’administració, per la qual cosa, hem elaborat un seguit de propostes per garantir
la seva independència, augmentant les seves competències i millorant el seu marc legal.
238. Canviar el nom de la institució per
“Sindicatura de Greuges”, a fi d’utilitzar
un llenguatge inclusiu per una institució que
vetlla pels drets humans de proximitat de
tota la ciutadania.

241. Garantir la transparència de la
Sindicatura i el procés de rendició
de comptes amb la presentació de les
memòries i l’informe anual al ple de
l’Ajuntament.

239. Garantir la independència de l’oficina
de la Sindicatura dotant-la dels
recursos necessaris i de plena autonomia
organitzativa. Dotar aquesta institució
d’un equip humà suficient, que la persona
titular pugui escollir lliurement, i garantir la
suficiència de recursos.

242. Fer un procés de convocatòria pública
per escollir el Síndic o Síndica, amb la
implicació de les entitats veïnals i de la
ciutadania en els processos de selecció.
Aquest procés participatiu d’elecció es
regularà en un nou reglament.
243. Elaboració un nou reglament de la
Sindicatura de Greuges que contempli
aquests canvis i garanteixi la independència
i l’autonomia de la institució i evitar
d’aquesta manera la ingerència de
l’Administració local.

240. Dotar d’un pressupost de l’oficina
específic i diferenciat dins els pressupostos
municipals.

4.5 Treballadors i treballadores públics, garantia de servei
Els treballadors i treballadores de l’Ajuntament són el nucli bàsic del servei a la ciutadania de l’Ajuntament.
Fins ara, l’equip de govern municipal ha confiat més en persones expertes i en empreses externes que en la
capacitat i l’experiència del personal municipal. Així com sense la implicació de la ciutadania, de les entitats i
dels moviments socials és molt difícil canviar la ciutat, tampoc no es pot fer si no es parteix del coneixement,
l’expertesa i el bon criteri que han acumulat al llarg dels anys les persones que treballen a l’Ajuntament.
244. Prioritzar la realització dels serveis des
de la mateixa estructura organitzativa i
evitar el recurs excessiu de l’externalització.
245. Revisar els llocs de treball municipals a
fi de reduir la temporalitat i l’eventualitat al
mínim possible.

249. Crear grups de millora dels processos
i de les activitats municipals formats per
personal de l’Ajuntament que juntament
amb usuàries i entitats del territori
ajudin a millorar serveis i reforçar la
descentralització.
250. Construir serveis més oberts, més
compartits entre diferents àmbits, i que
donin millors respostes als problemes
col·lectius. Necessitem la complicitat del
personal de l’Ajuntament per fer la gestió
pública municipal més transparent i més
responsable i, per tant, més capaç de donar
resposta a les necessitats de la ciutat i de
la seva gent.

246. Erradicar la segregació vertical per raó
de gènere existent malgrat l’elevat nombre
de dones que treballen a l’Ajuntament.
247. Reduir la bretxa salarial que hi ha a
l’Ajuntament entre homes i dones.
248. Implementar mecanismes que permetin
expressar i desenvolupar la creativitat
del personal municipal.
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4.6 Unes finances municipals més justes i ecològiques
L’Ajuntament de Sant Cugat gaudeix d’unes finances sanejades. Disposa d’una base imposable sòlida, basada,
sobretot, en la figura de l’IBI, que s’ha més que doblat en els darrers 10 anys. L’Ajuntament té una elevada
capacitat d’estalvi net, un alt nivell de recaptació, un endeutament controlat i no té problemes de tresoreria.
També té punts febles, com el baix nivell d’execució de les inversions pressupostades.
La gestió econòmica, però, sempre és millorable i les necessitats de manteniment de ciutat no van a la
baixa, sinó tot el contrari. Les finances santcugatenques, com les dels altres municipis, s’han vist afectades
per les conseqüències de la crisi, els impagaments de la Generalitat, i per un seguit d’iniciatives que ha
reduït la seva autonomia financera i capacitat d’actuació, com la Llei de racionalització i sostenibilitat de les
administracions locals.
Aquest mandat hem vist com l’Ajuntament es comprometia a implementar la tarifació social en tots els
serveis municipals, incloent els serveis d’educació, cultura, esports, lleure, serveis socials, etc. De moment
però sols s’ha fet amb els preus relacionats amb el Patronat d’Educació, a més a més sols s’ha implementat un
sistema de descomptes per les rendes mitjanes i baixes, però aquesta pèrdua d’ingressos no s’ha repercutit
en les rendes altes.
251. Millorar la gestió dels projectes
d’inversió, per augmentar el nivell
d’execució de l’obra pressupostada. Millorar
la recaptació municipal i, malgrat les
restriccions de les últimes lleis estatals,
utilitzar el marge d’estalvi i d’endeutament
existents en noves i necessàries activitats
com polítiques d’habitatge.

254. Reivindicar un nou model de
finançament municipal basat en el
repartiment dels recursos i el dèficit
en funció de les competències reals,
mitjançant una major participació en els
tributs de l’Estat (IRPF, IVA i un marge de
dèficit pressupostari equivalent a l’1% del
PIB) i la lleialtat institucional (pagament
dels deutes de la Generalitat, compliment
dels convenis signats amb altres ens locals,
etc.), que doti els ajuntaments de marge de
maniobra suficient per decidir políticament
sobre les prioritats dels municipis.

252. Estudiar formes d’increment sostenible
dels ingressos tributaris de l’Ajuntament,
mitjançant la creació de noves taxes,
especialment les derivades de la utilització
privativa de l’espai públic.

255. Elaborar i executar els pressupostos
municipals sota els principis d’equitat,
universalitat dels serveis públics i
gestió racional de la despesa. En aquest
sentit, defensem una tarifació social que
repercuteixi en les rendes més altes i una
reforma de l’IBI que permeti modular el seu
impacte a les famílies en funció de les seves
capacitats reals.

253. Revisar el sistema de taxes i
bonificacions fiscals per afavorir
una transició cap a una societat
més ecològica i que atengui millor les
necessitats socials.

256. Racionalitzar la despesa creant mesures
d’eficiència en els subministraments,
mancomunant determinats serveis
i equipaments amb altres municipis,
millorant la gestió de la tresoreria i la
recaptació fiscal, etc.
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