
 

 

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL CENTRE CULTURAL DE SANT CUGAT 
 (OAMCCSC)�
�

�

L’Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat és una institució de 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb personalitat jurídica i patrimoni propis. 
  
 a) Constitueix l’objectiu essencial de l’organisme autònom, impulsar i desenvolupar 
l’activitat  pròpia d’un centre d’aquesta naturalesa, en totes les seves vessants, amb el 
doble caràcter sociocultural i lúdic, tenint cura que es realitzin de forma permanent  les 
diferents programacions en base a produccions pròpies i alienes.�
��

b)��Constitueix l’objectiu instrumental de l’anterior l’adequada direcció i 
administració dels edificis i instal·lacions  del Centre Cultural, així com de les activitats 
que es desenvolupin.�
��

Els objectius o finalitats específiques de l’Ens són els següents:�
��

�� Contribuir a divulgar i ampliar els coneixements relacionats amb les activitats 
pròpies del Centre Cultural, tals com són, essencialment i sense exclusió 
d’altres relacionades amb aquestes,  música, teatre, cinema i literatura en els 
sentit més ample, en la forma més atractiva possible dins d’un sentit de 
realisme possibilista.�

�

�� Donar a conèixer les modernes tendències i avenços relacionats amb les 
diferents vessants de la cultura essencialment humorística.�

�

�� Fomentar qualitativament, en particular, en els diferents àmbits en els quals 
incideix el Centre Cultural, la producció i activitats dels autors i intèrprets locals, 
mitjançant la seva oportuna inclusió en les programacions.�

�

�� Portar a terme, amb caràcter instrumental, en relació amb els objectius 
anteriors, dins de la doble vessant cultural i lúdica, les següents actuacions:�

��

a)�� Programar cada temporada, els espectacles, actes culturals, comercials i 
socials que sigui possible  dins d’uns paràmetres de qualitat suficients, amb el 
compliment, en tot cas, dels pactes contractuals establerts o que s’hagin 
d’establir.�

��

b)��Manteniment permanent o regular, d’un nivell d’activitats suficient, relacionat 
amb les finalitats del Centre Cultural, que permeti la normal i quotidiana 
assistència dels ciutadans especialment, de Sant Cugat del Vallès.�

��

c)��Facilitar, mitjançant una difusió adient, el coneixement als ciutadans de les 
instal·lacions amb que compte el Centre Cultural, d’Auditòrium, Teatre, Sales 
de Cinema i Biblioteca, i les seves activitats.�

��



 

 

d)�� Establir contactes i relacions amb d’altres centres o institucions que 
desenvolupin objectius anàlegs per tal d’obtenir in intercanvi d’experiències en 
benefici de les finalitats que es pretenen.    �

  
  
Director de l’OAMCCSC: Josep Ramon Palou Tugues 
 
 
  
  



 

 

ORGANISME AUTÒNOM MUNICIPAL  DE COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 
CIUTADANA DE SANT CUGAT  DEL VALLÈS (OAMCIC) 
 
  
L’Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana és una 
institució de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, amb personalitat jurídica i 
patrimoni propis. 
  
Constitueix l’objectiu de l’Organisme Autònom, facilitar als ciutadans de Sant Cugat del 
Vallès uns mitjans de comunicació que ampliïn el marc informatiu, tot garantit la seva 
pluralitat, tenint com a referència, per una banda, la realitat quotidiana i la participació 
ciutadana, i per una altra , la dinàmica social, econòmica o cultural amb la garantia de 
la llibertat d’expressió establerta en l’Ordenament Jurídic vigent. 
  
Els objectius o finalitats específiques de l’Ens són els següents: 
  

1. Informar objectivament de la realitat quotidiana del Municipi amb caràcter 
primordial, així com amb la deguda extensió, segons les circumstàncies, 
d’actualitat catalana, comarcal, estatal i internacional. 

2. Informar específicament, de forma oberta, dels diferents aspectes de  l’actuació 
municipal per la seva especial incidència en la vida local. 

3. Contribuir des d’aquests mitjans amb la màxima eficàcia possible, a la 
normalització i difusió de la llengua catalana i cultura catalana. 

4. Fomentar la col·laboració i participació dels ciutadans de Sant Cugat  del Vallès 
amb  els mitjans de comunicació municipals. 

5. Contribuir  al foment de l’assistència  dels ciutadans  als actes cívics i de 
convivència socials. 

6. Fomentar i potenciar la cobertura de les necessitats del municipi, d’acord amb 
les característiques d’aquests mitjans i dins de les seves possibilitats, en 
matèria de caràcter eminentment social. 

  
Coordinador general de l’OAMCIC: Miquel Herrada 
  
  
 
 
  
  



 

 

INSTITUT DE GESTIÓ ESTRATÈGICA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I SOCIETAT DE 
LA INFORMACIÓ (IGEPESI) 
��

�

L’Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació és un 
organisme autònom de caràcter administratiu creat per l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès, amb personalitat jurídica i patrimoni propis.�
��

L’Institut està adscrit a l’Àmbit de Gestió, Promoció Econòmica i Hisenda.�
��

�

Finalitats: �
  
Amb l’objectiu de garantir la modernització, qualitat i eficiència en el govern i 
administració dels recursos municipals, l’Institut desenvolupa les tasques i funcions 
següents: 
  

Internes: 
  

- Consolidar l’aplicació dels criteris d’eficiència i d’eficàcia dins l’organització 
municipal. 

- Establir les bases per a desenvolupar una administració local enfocada a 
l’estratègia. 

  
  

Externes: 
  

- Facilitar i impulsar el creixement econòmic de la ciutat i el desenvolupament 
conjunt de la societat del coneixement, de la informació i de la innovació 
com a referent i guia d’actuació. 

 
                                                 
Funcions específiques:  
  
Per tal d’aconseguir les finalitats internes es desenvoluparan les següents funcions 
específiques: 
  

1. Emetre informes d’anàlisi, principalment en matèria econòmica, que facilitin les 
decisions i/o actuacions dels tècnics i gestors municipals i dels òrgans de 
decisió política de l’Ajuntament en matèria de planificació i programació 
econòmica, control intern i auditoria. 

 
2. Realitzar la gestió, recaptació, inspecció i resolució administrativa de recursos i 

reclamacions i informació als ciutadans respecte els tributs que li són propis, 
preus públics, sancions administratives i la resta d’ingressos de Dret Públic no 
delegats de l’Ajuntament i organismes autònoms que en depenen, atenent al 
tipus d’ingrés o al procediment, vetllant per la màxima eficàcia en la recaptació, 
sense perjudici de les funcions legalment atribuïdes al Tresorer Municipal. 

 



 

 

3. Donar suport als òrgans competents per tal d’exercir els controls que 
corresponguin en les funcions de l’Ajuntament i les que hagin estat objecte de 
delegació a altres Organismes de Gestió i Recaptació Tributària i altres 
ingressos de dret públic. 

 
4. Desenvolupar una extensa planificació i control de l’execució del recursos 

municipals. 
 

5. Explotar la informació disponible i posterior avaluació tant dels resultats de la 
gestió com dels impactes de les polítiques públiques portades a terme. 

 
6. Optimitzar la gestió dels recursos municipals. 

 
7. Vetllar per la sostenibilitat econòmico-financera del municipi. 

 
8. Projectar i planificar escenaris de futur. 

 
9. Incorporar la cultura de la medició, la informació i els indicadors a la gestió 

municipal. 
 

10. Implantar i desenvolupar un model de seguiment estratègic alineat amb els 
pressupostos municipals. 

  
  
Per tal d’aconseguir les finalitats externes es desenvoluparan les següents funcions 
específiques:�
��

�� Promoure la innovació i  implantació d’eines i sistemes d’informació per a la 
millora de la gestió municipal.�

�

�� �onar facilitats d’accés de la ciutadania a la societat de la informació, a les 
noves tecnologies i comunicacions�

�

�� Fomentar la implantació de noves empreses en el municipi, especialment les 
relacionades amb les noves tecnologies, la recerca i el coneixement, i les que 
aportin un valor afegit en recursos socials per al benestar de les persones com 
poden ser les de caràcter assistencial o que comportin promoció als nous 
emprenedors, així com donar suport i promoure sinergies entre el teixit 
empresarial i el món universitari.�

�

�� Vetllar per una promoció econòmica de projecció del territori que dinamitzi totes 
les seves potencialitats per tal d’esdevenir un pol de creixement clau per al 
nostre país, tenint en compte els conceptes de sostenibilitat social, respecte al 
medi ambient i mobilitat sostenible.�

�

�� Facilitar i potenciar sinergies amb el Servei d’Ocupació Municipal.�
�

	� Promocionar les TIC, la innovació, les noves tecnologies i les activitats 
empresarials desplegades al seu entorn.�



 

 

�


� Desenvolupar projectes innovadors per a millorar els serveis públics oferts als 
ciutadans.�

�

�� Fomentar la comunicació i la transparència informativa tot utilitzant els nous 
recursos tecnològics.�

  
 
�Gerent de l’IGEPESI: Carme Oliver i Riera 
�

��

��

  



 

 

PATRONAT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ  (PME) 
��

��

L’Organisme Municipal d’Educació és un patronat de l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallès amb personalitat jurídica i patrimoni propis.�
��

Constitueix la finalitat genèrica de l’Organisme autònom la prestació, en la mesura que 
ho permetin els seus recursos, de serveis de la competència municipal en l’àrea 
d’Ensenyament i especialment:�
��

�� L’organització, gestió econòmica i manteniment, així com la supervisió i 
coordinació pedagògica del Conservatori Municipal de Música, Escola 
Municipal d’Art, Escoles Bressol Municipals El Niu, Gargot i La Mimosa, l’Equip 
d’Assessorament Psicopedagògic, i el Taller d’Expressió Triangle, i de 
qualssevol altres centres o serveis de titularitat municipal que l’Ajuntament els 
adscrigui, dins de l’esfera educativa.�

�

�� La creació, en l’àmbit indicat, de nous centres i serveis.�
�

�� La incorporació de centres educatius de caràcter privat i la seva conversió en 
municipals, si així ho sol·liciten els seus titulars i ho considera adient 
l’organisme autònom, així com la formalització amb aquests de qualsevol mena 
de convenis de col·laboració coincidents amb les finalitats de l’ens.�

�

�� La promoció i finançament, en l’àmbit de l’ensenyamnet públic, d’activitats 
culturals, docents i psicopedagògiques complementàries de l’oferta educativa 
dels centres.�

�

�� La col·laboració amb l’administració educativa, especialment de la Generalitat 
de Catalunya, en qualsevol activitat conduent a mantenir i millorar la qualitat de 
l’ensenyament en el municipi.�

�

	� Qualsevols altres fins conduents a ampliar i millorar l’oferta educativa en l’àmbit 
municipal.�

�

�

�

��

��

 
 


