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1. Presentació 

 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat clarament orientada a la infància i les famílies, on 

les polítiques d’infància són una prioritat municipal. Així ho estableix el pla estratègic 

que agrupa, des de l’any 2007, el conjunt d’objectius i estratègies que guien l’activitat 

pública local i que destaca, com un dels objectius principals, que Sant Cugat sigui 

“Ciutat de la infància i les famílies”. 

És precisament aquesta prioritat en les polítiques d’infància la raó que va portar al 

consistori municipal a sol·licitar el Segell de Reconeixement de “Ciutat Amiga de la 

Infància. 

 

El reconeixement d’UNICEF de 2012 va constar la tasca feta pel govern local en 

l’àmbit de la infància i l’adolescència i va establir les directrius per iniciar un procés 

d’avaluació de la situació de la infància i l’adolescència a la ciutat, per visualitzar i 

organitzar tot allò que s’estava fent i planificar el desenvolupament de noves accions 

i la millora d’aquelles que ja s’estaven duent a terme. 

 

El segell va reforçar, doncs, el compromís de la ciutat de treballar per a la millora de 

les polítiques d’infància i, en aquest sentit, l’esforç es va centrar en l’elaboració d’un 

Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) que ha ajudat a estructurar, ordenar i 

establir el full de ruta que la ciutat ha de seguir per millorar l’atenció a la infància i 

l’adolescència durant els cursos escolars 2014 – 2015 i 2015 – 2016.  

 

Un cop transcorregut aquest primer període, ens plantegem elaborar un nou Pla Local 

d’Infància (PLI), aquesta vegada centrant la nostra mirada en la infància dels 0 als 

12 anys. Així, per poder relacionar les polítiques d’infància amb les polítiques relatives 

a l’adolescència reforçarem els llaços de coordinació amb el Pla Local de Joventut. 

 

Així mateix, un dels reptes que també ens plantegem en la definició de la nova etapa 

del PLI és aconseguir l’alineació i connexió amb els eixos de treball i les accions 

incloses en el Pla d’Inclusió i, més concretament, amb el Pla d’Inclusió del barri de 

Sant Francesc. 

 

Així, una de les prioritats serà consolidar l’aposta a favor de les polítiques educatives 

i de protecció de la família i els col·lectius més vulnerables, desenvolupant i 
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prioritzant aquells projectes que posen l’accent en aquest àmbit. Serà especialment 

destacat el treball a favor de la cobertura de les necessitats bàsiques i de tots aquells 

recursos centrats en possibilitar la igualtat d’oportunitats. 

 

El desenvolupament de l’educació a temps complert i la participació dins del 

moviment de reforma horària que es planteja a Catalunya, amb tot el que això suposa 

dins l’àmbit educatiu, també serà prioritari. 

 

Una altra de les prioritats serà reforçar totes les polítiques centrades en la innovació 

educativa i el foment de els competències STEM (Science, Technology, Engineering 

and Mathematics). El nou Pla Estratègic de la ciutat que per a cada mandat elabora 

l’Ajuntament (PACTE 2016 – 2019) defineix deu eixos d’actuació, entre els quals un 

de centrat específicament en la innovació. Així, el nou PLI centrarà part dels seus 

esforços en vincular la innovació amb l’educació i desenvolupar plans que permetin 

treballar en aquesta direcció. 

 

L’assetjament escolar i les conductes violentes (bullying, etc.) també serà un altre 

dels àmbits d’actuació preferent. Més enllà de tenir els circuits d’informació, detecció 

i actuació ben definits, la formació de docents, famílies i personal de suport educatiu 

serà prioritària.  

 

La memòria que aquí presentem té la gran virtut de realitzar un repàs exhaustiu de 

totes i cadascuna de les accions i projectes que durant aquests dos darrers cursos 

escolars hem desenvolupat. El resultat d’aquest exercici valoratiu ha resultat positiu, 

amb un percentatge d’assoliment elevat. La nova etapa del PLI es construirà, doncs, 

sobre una base sòlida i serà a partir d’aquest punt d’inici que podrem encara el futur 

proper amb més garanties d’èxit. 

 

 

 

Esther Salat i Llorente  

Regidora d’Educació, Universitat i Família 

Sant Cugat del Vallès, juny de 2016 
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2. Contextualització 

 

L’octubre del 2012 UNICEF Comitè espanyol va atorgar a l’Ajuntament de Sant Cugat 

el segell de Ciutat Amiga de la Infància com a reconeixement al govern local per 

a la seva feina de coordinació de la ciutadania a favor dels drets de la infància i 

l’adolescència. Es va reconèixer en especial "la capacitat de Sant Cugat per implicar 

totes les entitats educatives del municipi i crear xarxes i sinèrgies entre els diversos 

recursos disponibles".  

Aquesta distinció rebuda suposa posar en marxa una sèrie d’accions i una forma de 

treballar: 

 Accions divulgatives de la Convenció dels drets de la infància 

 Polítiques sectorials, integrals, transversals i contínues 

 Mètodes participatius amb la població infantil i adolescent 

 Establir sinèrgies entre el govern local, les administracions públiques i les 

diferents organitzacions socials tals com partits polítics, associacions, 

fundacions, empreses, etc.  

 La col·laboració estable entre el govern local i UNICEF comitè espanyol.       

Aquesta Memòria d’avaluació d’activitats relatives a la infància i 

l’adolescència de Sant Cugat del Vallès (2014-2016) és una avaluació del 

grau d’execució del Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA). El grau 

d’acompliment de les accions queda emmarcat temporalment entre desembre del 

2014 i juny de 2016.  

L’estructura del present informe consta de: 

 Introducció 

 Contextualització 

 Explicació de la metodologia emprada 

 Breu exposició dels continguts del PLIA 

 Avaluació de cada una de les accions del Pla 

 Propostes d’accions  

 Fitxes descriptives dels òrgans de participació i de coordinació interna 

 Rendiment de comptes econòmics del període 2014-2016 
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3. Metodologia 

 

Per a l’elaboració d’aquest document s’ha seguit una metodologia que combina 

tècniques qualitatives amb quantitatives.  

Recollida de 

documentació 

S’ha recopilat la documentació d’interès disponible a les 

diferents àrees de l’Ajuntament. Concretament, s’ha prestat 

especial atenció en els diversos plans educatius i projectes 

específics per a infants i adolescents.  

Entrevistes 

semi-

estructurades  

Les entrevistes semi-estructurades s’han dut a terme a 

personal tècnic de l’Ajuntament de Sant Cugat. Les àrees 

entrevistades han estat: educació, serveis socials, esports, 

participació, mobilitat, joventut i cultura, espai públic i 

comunicació.  Aquestes han permès: 

- Contrarestar la informació obtinguda a través de la fase 

de recollida de documentació  

- Avaluar objectivament les accions del PLIA consensuant el 

percentatge atorgat a cada una de les accions del mateix  

- Recollir les diferents propostes i prioritats de les persones 

que vetllen per a cobrir les necessitats dels infants. 

Reunions de 

treball tècniques 

S’han realitzat diverses reunions de treball tècniques amb 

el Grup Motor, bàsiques per tal de coordinar la memòria i 

fer un seguiment més acurat de l’evolució de l’Informe. 

Sessió 

participativa 

CEM 

S’ha dut a terme una sessió amb el Consell Escolar Municipal 

(CEM), fet que ha suposat treballar amb agents claus 

educatius directament vinculats amb la infància i 

l’adolescència de la ciutat.  
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4. Pla local d’infància i adolescència de 

l’Ajuntament de Sant Cugat 

 

El Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA)1, aprovat el desembre de 2014 pel 

Ple Municipal, és el document mitjançant el qual s’estableixen les actuacions 

municipals en matèria d’infància i adolescència, amb la voluntat d’aprofundir els 

coneixements sobre aquests col·lectius i dissenyar noves accions, visualitzar i 

reforçar les actuacions ja establertes prèviament. En definitiva, per a millorar la 

situació dels infants i adolescents de la ciutat. Les fases van ser les següents: 

 

Font: elaboració pròpia a partir del PLIA. 

En aquests moments el Pla es troba a la quarta fase, l’avaluació. L’estructura del PLIA 

consta de 5 grans àmbits d’actuació que es tradueixen en els 15 objectius següents: 

1. Família, infants i adolescents 

1.1. Cobrir les necessitats bàsiques de tots els infants de Sant Cugat del Vallès 

1.2. Promocionar les activitats de socialització entre tots els infants i adolescents 

1.3. Desenvolupar l’infant com a subjecte de ple dret a Sant Cugat del Vallès 

1.4. Dinamitzar la Taula d’Infància com a espai de coordinació tècnica 

1.5. Redefinir la política municipal de Centres Oberts 

 

2. Escola, Educació i Ensenyament 

2.1. Aprofitar tot el potencial de les TIC i prevenir les amenaces de fer-ne un mal 

ús 

2.2. Dinamitzar el Consell Escolar Municipal com a espai de treball dels agents 

vinculats a l’educació 

2.3. Adaptar la política municipal referent a les Escoles Bressol per adequar-la al 

context actual 

                                           
1 Disponible online a: http://es.slideshare.net/PremsaSantCugat/pla-dacci-plia-desembre-2014  

1) Diagnosi de la 
població de 0 a 18 

anys 

(2013)

2) Identificació 
dels reptes 

(2014)

3) Elaboració i 
execució del PLIA 

(2014-16)

4) Avaluació del 
PLIA 

(2016)

http://es.slideshare.net/PremsaSantCugat/pla-dacci-plia-desembre-2014
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3. Cultura, oci, temps lliure i joc 

3.1. Promocionar l’esport femení adolescent donant continuïtat a l’esport infantil 

i equiparant-lo a l’esport masculí. 

3.2. Valorar les activitats i serveis dirigits al col·lectiu adolescent 

3.3. Redefinir la política municipal d’equipaments culturals/educatius 

 

4. Espai públic i mobilitat seguretat 

4.1. Promocionar l’ús de l’espai públic per part dels infant i adolescents 

4.2. Facilitar la mobilitat segura dels infants i adolescents 

 

5. Participació 

5.1. Dinamitzar el Consell d’Infants per incrementar la seva incidència en la ciutat 

5.2. Fomentar canals de participació activa de dels adolescents de Sant Cugat del 

Vallès.  

 

El lideratge del PLIA, com mostra el següent organigrama, recau en el Servei 

d’Educació. El Grup Motor, responsable de la implementació i seguiment del Pla, està 

format per educació, serveis socials, esports, participació, mobilitat, joventut i 

cultura, espai públic i comunicació.  

 

Font: PLIA, pàgina 80.  
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5. Avaluació del Pla Local d’Infància i Adolescència 

 

A continuació s’elabora un repàs exhaustiu del grau d’execució de les més de la 

seixanta accions que recull el PLIA. Aquest rendiment de comptes queda justificat 

amb la documentació i informació, que constarà en els Annexos, i finalitza amb 

l’atorgament d’un percentatge del grau d’acompliment.  

a) Família, infants i adolescents 

1. Definir les necessitats bàsiques de la infància per garantir la seva 

cobertura a Sant Cugat. 

1.1.  Crear un grup de treball amb els referents de l’àmbit polític i tècnic de les àrees 

de serveis socials, educació i cultura i joventut. 

S’ha creat aquest grup de treball anomenat ‘Grup Motor’ format per Educació, Serveis 

Socials, Participació, Espai Públic, Mobilitat, Esports, Cultura i Joventut i Comunicació. 

Aquest grup s’ha centrat en identificar quines accions donen resposta als drets de la 

infància. 

Taula 1. Quadre resum identificatiu de les necessitats bàsiques i les seves 
accions  

Dret Accions 

A un nivell de vida adequat al seu 

desenvolupament, particularment pel 

que fa a la nutrició, el vestit i 

l’habitatge. 

- Beques menjador 

- Ajuts socials 
- Suport a l’habitatge 

A una família. - Escola de pares i mares 

A l’educació. 

- Escoles bressol i municipals 

- Ajuts material escolar 
- Transport a les escoles 

A la informació adequada. 
- Web municipal adaptada als infants i 

les seves famílies 

A la llibertat d’expressió i a compartir 

els seus punts de vista amb altres. 

- Consell d’Infants de Sant Cugat 

- Consell 13/16 

A participar plenament en la vida 

cultural i artística. 

- Escola de Música i Escola d’Art 

- Taller Triangle 
- Festival Petits Camaleons 

Al descans, l’esplai, el joc i les activitats 

recreatives.  

- Programa d’esport escolar de l’OMET 

- Bonificacions activitats extraescolars 



 
 

10 
 

A la protecció contra el descuit o tracte 

negligent 

- Taula d’infància i adolescència 

- Protocol d’infància de risc 

Font: elaboració pròpia a partir del PLIA, pàgina 23. 

1.2. Promoure la creació d’un Centre d’Educació Especial, per a infants amb 

pluridiscapacitats severes 

La preocupació al llarg d’aquests anys ha estat treballar per oferir a la ciutadania un 

mapa de centres educatius prou ampli i divers per facilitar l’escolarització a la ciutat 

i, ara per ara, continua sent un objectiu cabdal de la ciutat. Malgrat haver ampliat i 

assegurat una plaça escolar a tots els infants de la ciutat, aquelles famílies amb 

infants i joves amb necessitats educatives especials han de recórrer a centres 

d’educació especial de la comarca o de Barcelona perquè Sant Cugat no té un centre 

amb aquestes característiques. 

Així doncs l’escola d’educació especial ha esdevingut una prioritat important dins el 

pla d’equipaments de la ciutat amb l’objectiu de donar resposta a un nombre 

importants d’infants que sent més vulnerables han d’escolaritzar-se fora de la ciutat. 

La creació del primer Centre d’Educació Especial de Sant Cugat està aprovat 

urbanísticament al Turó de Can Mates, tot i que encara no s’ha començat a 

edificar2.  

2. Afavorir l’accés de l’alumnat a activitats complementàries (escolars i 

extraescolars). 

2.1. Ajuts econòmics a les famílies per a realitzar activitats extraescolars 

El Pla Educatiu d’Entorn, que té per objectiu l’èxit educatiu de tot l’alumnat, organitza 

Tallers d’Estudi Assistit per aquell alumnat socialment desafavorit i que necessita un 

suport més individualitzat a la tasca escolar. 

A més a més, facilita l’accés de l’alumnat a activitats extraescolars i durant el curs 

2015-16 la quantia becada ha estat de 13.724,23€, mentre que el curs anterior, 

2014-15, la xifra va ascendir a 18.519,51€3. Aquestes quanties fan referència a 60 i 

66 nens i nenes becats respectivament, les famílies de les quals han assumit, en la 

                                           
2 Proposta d’aprovació provisional del Pla especial d’assignació d’usos i ordenació dels equipaments del 

Parc del Turó de Can Mates (Expedient núm. 82004/14). http://www.cugat.cat/docs/160118-17-ple-
equipaments-can-matas   
3 ANNEX 1A i 1B, beques extraescolars 14-15 i 15-16.  

http://www.cugat.cat/docs/160118-17-ple-equipaments-can-matas
http://www.cugat.cat/docs/160118-17-ple-equipaments-can-matas
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majoria dels casos, un 10% del cost de l’activitat esportiva, pertanyent a l’OMET 

(Oficina Municipal d’Esports per a Tothom).  

2.2. Facilitar l’accés a tractaments per resoldre trastorns relacionats amb 

l’aprenentatge, a famílies amb dificultats econòmiques.  

Des de Serveis Socials de l’Ajuntament, i de la Diputació de Barcelona, es financen 

tractaments per a prevenir o pal·liar trastorns relacionats amb 

l’aprenentatge a les famílies amb vulnerabilitat econòmica. Des d’Educació es vol 

estudiar aquesta acció per fer-la extensiva a altres activitats extraescolars o 

complementàries. 

Així mateix, des del curs 2015 – 2016 s’està impulsant el Projecte per a la millora 

de l’aprenentatge de la lectura. Aquest projecte pretén atendre la diversitat de 

l’alumnat d’entre P5 i 2n de primària adaptant els continguts curriculars relacionats 

amb l’aprenentatge de la lectura al ritme i necessitats de cada infant. L’instrument 

PACBAL4 mesura l’evolució de l’alumnat i adapta els continguts per a que progressi 

en les habilitats bàsiques de la lectura. Durant aquest curs aquest projecte s’ha 

adreçat de forma pilot a tres centres per a estendre’l de forma progressiva a la resta 

d’escoles de la ciutat. Això ha suposat dotar els centres de formació i acompanyament 

per a incorporar la nova metodologia. 

2.3. Facilitar l’accés a infants amb necessitats especials a les activitats esportives: 

projecte d’integració d’alumnat a activitats esportives  

Per tal d’aconseguir una major equitat en la participació de l’alumnat a les activitats 

esportives, es va considerar reservar un nombre de places per aquest alumnat: un 

màxim de dues places per activitat que hagi cobert el mínim d’inscripcions 

necessàries per dur-la a terme. És des dels centres escolars i des de Serveis Socials 

que es detecten situacions d’infants amb necessitats especials5 que deriven a l’OMET 

per tal que aquests puguin destinar places per a aquests nens i nenes.  

  

                                           
4 ANNEX 3, PACBAL. Un instrument avaluador que mesura el grau d’èxit amb què l’alumnat progressa en 

aquelles habilitats bàsiques de la lectura primerenca: fonètica, fluïdesa, comprensió, vocabulari, etc.  
5 Els criteris que s’han de complir són: infants de 3 a 12 anys dels centres educatius de primària del Pla 

Educatiu d’entorn (Escola Collserola, Escola l’Olivera, Escola Joan Maragall i Escola La Floresta); alumnat 
amb situacions socioeconòmiques desfavorides; alumnat nouvingut; alumnat en els quals la precarietat 
econòmica i laboral de la seva família impedeix que participin en activitats que tenen despesa econòmica; 
alumnat sense duplicitat d’ajut per aquest tipus d’activitats; l’alumnat haurà d’assumir el cost de 
l’assegurança i del material (PLIA, pàgina 15). 
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2.4. Afavorir l’accés d’infants amb necessitats especials al Taller Triangle 

El Taller Triangle és un taller d'arts plàstiques i educació visual on els infants i els 

nois i noies troben possibilitats d'expressar i materialitzar idees i emocions 

plàsticament, desenvolupant així un esperit lliure i creatiu capaç de donar respostes 

al seu entorn social.  

En el curs anterior, durant el 2014-15, el Taller Triangle va donar cobertura a 4 

alumnes amb necessitats especials. Aquest curs 2015-16 han estat 5 els 

alumnes que ha pogut gaudir d’aquest recurs.  

2.5. Promoure la integració dels infants amb necessitats especials en les entitats 

d’educació en el lleure. 

La Coordinadora d’Entitats d’Educació en el Lleure (CEEL), el Pla Educatiu d’Entorn i 

els Serveis Socials d’Atenció Primària han organitzat les següents mesures per 

promoure la integració dels infants amb necessitats especials a les entitats d’educació 

en el lleure: 

 Reserva de places per a aquest col·lectiu en les entitats d’educació en el 

lleure existents a la ciutat.  

 Desenvolupament del Projecte d’integració social d’infants i adolescents 

en entitats de lleure. 

 Ajuts a dels infants i joves escolaritzats en centres educació especial 

per a que puguin participar de les activitats d’estiu de la ciutat. 

2.6. Reflexionar i buscar fórmules per garantir l’accés a activitats complementàries 

(amb costos addicionals) en l’àmbit escolar 

Degut a la realitat econòmica d’algunes famílies, l’any 2014 es copsà la dificultat que 

alguns infants participessin en les sortides escolars, colònies, etc. (activitats escolars 

complementàries) que suposen un cost addicional. Així, es va considerar necessari 

buscar fórmules per a garantir l’accés d’aquests nens i nenes a les activitats. 

Aquestes fórmules són bàsicament dues: les activitats complementàries del Pla 

de Dinamització Educativa (PDE) no suposen un cost econòmic pels centres 

escolars (eliminant l’antiga modalitat de co-pagament) i dotar amb 35.000€ pel 

pagament del transport escolar d’aquestes activitats. Per tant, l’anterior curs 

2014-15, es va destinar una dotació pressupostària de 100.000€ i per aquest any 

2015-16 s’han destinat 153.000€. 
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2.7. Acció transversal: coordinar els criteris d’accés a les activitats complementàries 

entre Educació, a través del Pla Educatiu d’Entorn (PEE), i Serveis Socials 

Aquest objectiu parteix de la voluntat d’establir criteris d’accés a les activitats 

extraescolars conjuntament entre Educació i Serveis Socials.  

S’han realitzat reunions i sessions de treball per tal d’informar de la 

universalització de les activitats extraescolars i fer la proposta d’alumnat 

beneficiari. És la Comissió d’Atenció a la Diversitat (CAD) de cada centre educatiu 

la que s’encarrega de realitzar aquesta proposta d’alumnat. Juntament amb l’OMET i 

l’empresa adjudicatària de la concessió dels serveis esportius s’assignen les places 

cas per cas. Llavors, un cop l’alumnat s’inscriu, el seguiment el duu a terme des de 

Serveis Socials.   

3. Difondre Ciutat amiga de la Infància i els Drets dels Infants a Sant Cugat. 

3.1. Fer evolucionar el Pla de comunicació actual per comunicar els principals Drets 

de la infància a partir d’accions i projectes que es desenvolupen a la ciutat de Sant 

Cugat. 

Amb la voluntat de posicionar el municipi en una condició privilegiada pel que fa a 

les polítiques d’infància, joventut i família, s’han incrementat el nombre d’accions 

comunicatives, assolint així el compliment d’aquest objectiu.   

Programat en el marc del Pla de Dinamització Educativa, “Coneguem els Drets dels 

Infants i el Consell dels Infants de Sant Cugat”6, aquest taller es va realitzar 

amb quatre sessions dirigides als nens i nenes de 4t i 5è de primària dels centres de 

Sant Cugat. 

A més a més, el 21 de novembre del 2015 es va celebrar el “Dia dels Drets dels 

Infants” amb una exposició ubicada a la Biblioteca Gabriel Ferrater. També es va 

dur a terme una encesa de llums de color blau, color corporatiu d’Unicef. Des del 

Consell de Joves 13/16 es van llegir fragments dels drets dels Infants al Cafè Auditori. 

Com a cloenda hi va haver una xocolatada a l’entorn del Teatre-Auditori.  

                                           
6 Proposta d’activitats disponible online al següent link: http://www.santcugat.cat/files/9904-518-

document/13-16-DRETS-DELS-INFANTS-2015.pdf  

http://www.santcugat.cat/files/9904-518-document/13-16-DRETS-DELS-INFANTS-2015.pdf
http://www.santcugat.cat/files/9904-518-document/13-16-DRETS-DELS-INFANTS-2015.pdf
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Des dels Consell d’Infants també s’han fet diverses accions per divulgar els drets dels 

infants, com per exemple l’edició del joc de taula ‘Tenim drets’ que s’ha repartit per 

totes les escoles de la ciutat. 

3.2. Crear un logotip i imatge específica pel col·lectiu adolescent. 

El Consell de Joves 13/16 ha creat un logotip propi, dissenyat des del propi 

consell, que es començarà a utilitzar per identificar la tasca feta i les accions que 

sorgeixin des d’aquest espai de participació.  

4. Potenciar el paper i el desplegament de la Taula d’Infància de Sant Cugat. 

4.1. Dissenyar una estratègia de dinamització i organització de la Taula d’Infància a 

partir d’una redefinició de les seves funcions. 

La Taula Local d’Infància ha quedat redefinida respecte l’anterior Comissió 

d’Infància. Així, s’ha fet l’esforç de treballar en xarxa per a l’elaboració d’un diagnòstic 

compartit i un disseny de la mateixa taula comú.  

Les noves funcions de la Taula Local d’Infància de Sant Cugat són:  

“1) consolidar el desplegament del Protocol de la Infància en risc i l’abordatge de tots 

aquells casos greus de protecció i atenció a la infància; i 2) definir i desenvolupar tots 
aquells projectes encaminats a la promoció i a la prevenció dels riscos de la Infància i 

l’Adolescència.” (Taula Local d’Infància, pàgina 3)7.  

5.   Reorientar els Centres Oberts 

5.1.  Reorientació dels Centre Oberts cap un model més integrador 

Al municipi hi ha el Centre Obert de Can Llobet, ubicat a la Floresta, i el Centre Obert 

Sant Cugat, situat al centre. Els dos centres tenen conjuntament 54 places. 

Els Centres oberts són recursos que tenen els professionals de Serveis Socials per a 

treballar amb infants i joves (i les seves famílies) amb  mancances sòcio-educatives 

i que necessiten un entorn professional especialitzat per a fer-ne els seguiment. En 

el moment en que es va aprovar el PLIA (2014), es va veure la necessitat de 

contrastar el funcionament d’aquest recurs amb els Tallers d’Estudi Assistit, que en 

aquell moment  es promovien des d’Educació. A aquesta reflexió s’hi sumava la 

possibilitat que el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 

Catalunya definís de nou aquest recurs, rebaixant l’exigència de titulació dels 

                                           
7 ANNEX 2, Taula Local d’Infància.  
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professionals dels Centres Oberts i, per tant, la qualitat professional del conjunt del 

recurs. Després d’analitzar el funcionament dels Centres Oberts i dels Tallers d’Estudi 

Assistit i coincidint amb el posicionament de la Generalitat de mantenir aquest recurs 

dins l’àmbit especialitzat del treball sòcio-educatiu, es va tancar la reflexió fent èmfasi 

en la necessitat de mantenir aquest recurs especialitzat diferent dels 

objectius que persegueixen els Tallers d’estudi assistit. 

b) Escola, Educació i Ensenyament  

6. Formar i sensibilitzar en el bon ús de les Tecnologies de la Informació i la 

Comunicació (TIC) per aprofitar tot el seu potencial educatiu i prevenir del 

mal ús. 

6.1.  Oferir pautes i consells als pares i mares per utilitzar les TIC com instrument 

educatiu. 

A través de l’Escola de pares i mares s’ofereix 

formació, orientada i oberta tant a les famílies, 

com a personal docent i totes aquelles persones 

que acompanyen l’educació dels infants i joves8. 

Activitats tals com “L’acompanyament de les famílies als 

infants en l’ús de les TIC. Prevenció i apoderament”, 

“Jugant junts 2.0. Noves maneres de relacionar-nos amb 

els nostres fill i filles” o “Viure i conviure amb dispositius mòbils” o la de “Navegar 

amb seny. Adolescents entre xarxes” demostren que aquest objectiu s’ha realitzat 

plenament. El passat curs es van atendre a 387 persones i aquest 2015-16 a 221 

persones; xifra que es preveu que augmenti tenint en compte que hi ha xerrades, 

tallers i cursos programats, que resten per dur a terme d’aquí a la finalització d’aquest 

curs 2015-2016. També s’ofereixen altres sessions informatives com, per exemple, 

la que s’imparteix des de l’Oficina Jove de Sant Cugat “I si es passen tot el dia 

connectats, què?”.  

  

                                           
8 Programació de l’escola de mares i pares disponible online: http://www.santcugat.cat/files/651-8852-

fitxer/XerradesTallersAMPA2015-2016_151202.pdf i tríptic dels cursos, tallers i xerrades de l’Escola de 
pares i mares disponible online al següent link: http://www.santcugat.cat/files/651-8448-
fitxer/EscolaParesMares2015-2016_triptic_150930.pdf 

http://www.santcugat.cat/files/651-8852-fitxer/XerradesTallersAMPA2015-2016_151202.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8852-fitxer/XerradesTallersAMPA2015-2016_151202.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8448-fitxer/EscolaParesMares2015-2016_triptic_150930.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-8448-fitxer/EscolaParesMares2015-2016_triptic_150930.pdf
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6.2. Facilitar l’accés del infants a les TIC i familiaritzar-los en el seu ús prevenint els 

mals usos  

Mitjançant el Pla de Dinamització Educativa (PDE), s’han dut a terme algunes 

activitats per tal de prevenir les possibles situacions de risc degut al mal ús de les 

noves tecnologies per a nens i nenes de 7 a 12 anys.  

En aquesta línia el taller teatre “Estàs 

pantallat?”, (explicada en més detall 

a l’acció 6.4) és una activitat per tal de 

prevenir els mals usos a les TIC. Així 

mateix, s’han desenvolupat activitats i 

tallers per tal d’incorporar l’ús de les 

TIC en el seu dia a dia, com el de 

“Tècniques d’estudi i eines 2.0. 

Estils d’aprenentatge i noves tecnologies al servei de l’estudi”.  

6.3. Disposar de més dades referents a l’ús de les TIC 

Es disposen de dades referents a l’ús de les TIC, ja que des de Serveis Socials 

es va realitzar un estudi sobre el consum digital dels joves l’any 2014. Els principals 

resultats queden reflectits seguidament:  

Cal anotar que totes les activitats del 

PDE consten d’un formulari 

d’avaluació que permet a l’Ajuntament 

establir millores en aquells punts dèbils. 

Aquest  està disponible al següent link: 

http://www.santcugat.cat/web/avaluaci

o-activitats 

http://www.santcugat.cat/web/avaluacio-activitats
http://www.santcugat.cat/web/avaluacio-activitats
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 Font: pròpia.

6.4. Potenciar les xerrades i sessions des de la proximitat emocional. Joves 2.0 

Pel col·lectiu de 13 a 16 anys també s’han realitzat xerrades, activitats i tallers 

bàsicament des del Pla de Dinamització Educativa.  

Amb aquest afany, es troben activitats com “Internet segura. Consells de 

seguretat”9; una xerrada amb col·loqui destinada a l’alumnat des de 6è de primària 

fins als de 4t d’ESO i que desenvolupa pel cos dels Mossos d’Esquadra. Una altra 

activitat preventiva és el taller “Estàs pantallat?”, explicada anteriorment. Una 

altra, que prevé els mals usos d’internet i les TIC, és la titulada “Pantalles i 

                                           
9 Font: 

http://www.santcugat.cat/?go=4104ab439e938e89ae215d558b6bdb1c61e1a4464a5a1c9969da4554976
72d0ef216bc1001fb2664031b87800c04a593ac320bbc59f5362f945e6c2f4d7622686021506a7cd7c8cf5e7
898875faa64b0f817572d6e3f213627e6b9cc358d3cfc  

http://www.santcugat.cat/?go=4104ab439e938e89ae215d558b6bdb1c61e1a4464a5a1c9969da455497672d0ef216bc1001fb2664031b87800c04a593ac320bbc59f5362f945e6c2f4d7622686021506a7cd7c8cf5e7898875faa64b0f817572d6e3f213627e6b9cc358d3cfc
http://www.santcugat.cat/?go=4104ab439e938e89ae215d558b6bdb1c61e1a4464a5a1c9969da455497672d0ef216bc1001fb2664031b87800c04a593ac320bbc59f5362f945e6c2f4d7622686021506a7cd7c8cf5e7898875faa64b0f817572d6e3f213627e6b9cc358d3cfc
http://www.santcugat.cat/?go=4104ab439e938e89ae215d558b6bdb1c61e1a4464a5a1c9969da455497672d0ef216bc1001fb2664031b87800c04a593ac320bbc59f5362f945e6c2f4d7622686021506a7cd7c8cf5e7898875faa64b0f817572d6e3f213627e6b9cc358d3cfc
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addiccions” que s’adreça a l’alumnat des de 4t d’ESO fins als cicles formatius de 

grau superior. Aquesta activitat s’ha organitzat des de Serveis Socials. 

Les xerrades d’aquest curs 2015-16 han arribat a 500 alumnes en més de 12 

sessions. 

6.5. Implicar els joves de 13 a 16 anys en la valoració que es fa de l’ús de les TIC  

En les valoracions formatives es facilita una avaluació de l’activitat per tal que 

el jovent es pugui implicar en l’ús de les TIC. Tot i això, es proposa que el proper 

Consell de Joves 13/16 es pugui treballar amb més profunditat.  

6.6. Treballar l’any 2015 aquesta línia a través del Consell Escolar Municipal 

En el marc del Consell Escolar Municipal s’ha reflexionat sobre l’ús de les TIC entre 

infants i joves i s’han elevat recomanacions sobre possibles accions a dur a terme en 

aquest àmbit. Un clar exemple d’aquestes propostes recollides en el marc del CEM 

ha estat la posada en marxa del cicle de xerrades TIC dins l’Escola de pares i 

mares que promou l’Ajuntament. 

6.7. Treballar amb els centres la reglamentació de l’ús de les TIC en els centres i 

amb els pares i mares promoure un codi comú de comportament. 

Establir un codi de conducta de forma coordinada entre els pares i mares i els centres 

escolars ha estat possible a l’Institut Joaquima Pla i Farreras, que  està 

servint com a model de referència pel que fa a la reglamentació i incorporació del 

mòbil com a nova eina TIC10.  

6.8. Facilitar una Guia a través d’Internet per als pares i mares.  

Aquesta acció s’ha realitzat satisfactòriament amb la publicació de la “Guia de 

recomanacions per a famílies sobre l’ús de pantalles i Internet”11 on es 

recullen 50 consells d’educació digital, en llengua catalana i castellana. Una guia 

disponible online i que es va repartir a les llars amb infants i joves de Sant Cugat.  

                                           
10 http://www.ara.cat/societat/Recels-comunitat-educativa-Govern-introduir_0_1267673301.html (Diari 

Ara.cat “Recels de la comunitat educativa als plans del Govern per introduir el mòbil a l’aula” que informa 
sobre la innovació de l’Institut Joaquima Pla i Farreras per haver regulat l’ús del mòbil al centre, data 
16/12/14)  
http://www.ara.cat/societat/escoles-regular-Castella-la-Manxa-expulsa_0_1267073282.html (notícia del 
diara Ara.cat titulada “Les escoles hauran de regular l’ús del mòbil el curs que ve” que informa sobre la 
demanda del Govern en instar els centres a aprofitar els ‘smartphones’ com una eina d’aprenentatge 
15/12/14) 
11 Guia 50 Consells d’Educació Digital, disponible al següent link: http://santcugat.org/files/651-8003-

fitxer/GuiaED_vONLINE-ca_20150609.pdf 

http://www.ara.cat/societat/Recels-comunitat-educativa-Govern-introduir_0_1267673301.html
http://www.ara.cat/societat/escoles-regular-Castella-la-Manxa-expulsa_0_1267073282.html
http://santcugat.org/files/651-8003-fitxer/GuiaED_vONLINE-ca_20150609.pdf
http://santcugat.org/files/651-8003-fitxer/GuiaED_vONLINE-ca_20150609.pdf
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La guia queda encabida dins el projecte Pla Estratègic en educació digital, elaborat 

per l’Ajuntament. Aquest projecte va constar de 3 fases:  

 

 

Font: fases del Pla estratègic en educació digital. Guia dels 50 consells disponible a la web municipal 
http://www.santcugat.cat/web/educacio 

6.9. Establir el criteri sobre l’ús de les xarxes socials institucionals de l’Ajuntament 

de Sant Cugat adreçades als adolescents i joves. 

L’elaboració de criteris d’ús de les xarxes socials, com el Facebook, queden 

recollides en un llibre d’estil amb indicacions com evitar els rols sexistes, la 

comunicació sexista, etc. malgrat que aquest no estigui adreçat específicament a 

adolescents i joves.  

6.10. Potenciar la formació dels docents en les TIC. 

Des del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya s’ha ofert 

formació als docents al llarg de l’actual curs lectiu 15-16 en matèria de TIC amb uns 

resultats positius.  

7. Millorar el funcionament de Consell Escolar Municipal (CEM) com a òrgan 

participatiu de la ciutat en els afers locals educatius 

7.1. Millorar la convocatòria, la informació i la comunicació del Consell Escolar 

Municipal de Sant Cugat (CEM) 

Aquesta acció s’ha acomplert positivament, tant a nivell de convocatòria, com 

d’informació i de comunicació i els resultats són: 

Convocatòria: S’intenta fixar un calendari anual de trobades del Plenari i de la 

Comissió Permanent. El canal de convocatòria via correu electrònic és útil.  

http://www.santcugat.cat/web/educacio
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Informació: S’informa als participants del CEM sobre les qüestions a tractar de 

forma anticipada. S’adjunta l’ordre del dia, l’acta del CEM i els materials amb més 

antelació per augmentar la informació de les persones participants al CEM.  

Comunicació: S’ha començat a dissenyar un protocol d’acollida de les noves 

incorporacions al CEM coincidint amb el nou curs escolar i així assegurar el 

coneixement de les funcions i funcionament.  

 

Es vol crear un espai virtual del CEM a la web de l’Ajuntament de Sant Cugat on es 

reculli la informació bàsica (actes, calendari, persones representants, funcions, etc.).  

7.2. Establir l’agenda de temes 

L’agenda de temes proposats al PLIA que s’han treballat al CEM han estat:  

 Aplicació de la tecnologia a l’educació com a eina creativa.  

 Mobilitat escolar, carril bici, etc.  

 Treball de l’Aprenentatge – Servei.  

 Vincular aprenentatge i món professional.  

7.3. Redefinir la dinàmica de treball de les reunions del CEM 

A diferència dels altres òrgans de participació de l’Ajuntament que es regulen des del 

Reglament Orgànic Municipal (ROM), el CEM està regulat formalment per la legislació 

educativa. En aquest cas s’han redefinit les dinàmiques de treball de les 

reunions del CEM per fer-les més dinàmiques i participatives. 

7.4. Impulsar la vessant formativa i d’intercanvi d’experiències en el CEM 

Aquest eix pretén visualitzar les bones pràctiques del territori. En aquests darrers 

dos anys s’han fet dues sessions participatives, una de funcionament del CEM i 

l’altre sobre quatre línies d’acció prioritàries del PLIA. També s’han realitzat dues 

sessions més informatives sobre pressupostos i el treball fonamental de la 

Permanent del CEM s’ha centrat en la zonificació. 

8. Adaptar la política municipal referent a les Escoles Bressol per adequar-

la al context i la situació actual 

8.1. Flexibilització dels horaris i serveis d’algunes de les escoles bressol municipals 

L’Ajuntament de Sant Cugat ha fet una aposta important per les escoles bressol els 

darrers anys amb resultats molt positius, introduint canvis en la gestió dels centres 

per tal d’adaptar-los a la necessitat de les famílies i reduir-ne els costos. Els passats 
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cursos han fet modificacions d’horaris (que ha suposat que 33 infants s’aculin a 

aquesta franja, tant pel curs 2014-15 com pel 2015-16). A tall d’exemple l’escola 

Bressol El Molí ha flexibilitzat l’horari de 9-15h i a més ofereix un servei de menjador 

adaptat.  

Respecte a la flexibilització dels serveis, a l’Escola Bressol La mimosa es va reduir un 

grup i un grup de mitjans es va reconvertir a nadons per adaptar-se a la demanda. 

Així mateix, al “Xalet Negre” a través del Pla Educatiu d’Entorn del barri de Sant 

Francesc s’ha creat un espai lúdic on infants i famílies poden passar junts les tardes 

d’hivern. Altres dades d’interès és que s’han incrementat les beques i ajuts per 

a l’educació 0–3 anys. Recentment en el Ple Municipal del 23 de maig de 2016, 

l’Ajuntament va aprovar la destinació de 500.000€ en obres de millora a les escoles 

bressol, Escola de Música i Escola d’Art. 

 

c) Cultura, oci, temps lliure i joc: 

9. Promocionar l’esport femení adolescent donant continuïtat a l’esport 

infantil 

9.1. Disposar de dades objectives sobre l’esport femení 

Disposar de dades objectives respecte a la pràctica d’esport de les adolescents és 

bàsic per conèixer aquesta realitat i capgirar-la. L’Ajuntament ha realitzat L’Estudi 

d’hàbits esportius dels adolescents de Sant Cugat del Vallès.12 Algunes de les 

dades de l’estudi són que a 6è de primària la pràctica esportiva és, tant per nois com 

per noies, la mateixa: el 85% realitza esport. Només un curs després, el pas de 

primària a secundària, genera una diferència del 27% entre nois i noies.  Mentre que 

el 93% dels nois fa exercici, només el 66% de les noies en fa. Al ser comparatiu entre 

Sant Cugat i Barcelona es mostra com aquesta situació també es produeix a la capital, 

on la pràctica d’esport total és de més del 10% inferior respecte Sant Cugat i també 

es reprodueixen diferències per raó de gènere.13  

                                           
12 ANNEX 3, Estudi d’hàbits esportius. 
13 Gràfic referent a l’evolució de la pràctica esportiva en funció del curs i del sexe de l’Estudi d’hàbits 

esportius dels adolescents de Sant Cugat del Vallès, pàgina 10. 
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Gràfic 1. Evolució de la pràctica esportiva en funció del curs i del sexe 

 

Font: Estudi d’hàbits esportius dels adolescents de Sant Cugat del Vallès, 2016. 
 

9.2. Promocionar l’esport femení adolescent 

Per tal de promocionar l’esport femení adolescent, cal fer menció a dues actuacions 

municipals: a) la realització de l’Estudi d’hàbits esportius dels adolescents de Sant 

Cugat del Vallès i, b) la recent aprovació al Ple Municipal del 12 de gener de 2016 del 

Pla Estratègic de l’Esport a Sant Cugat, ja en fase de redacció14. És important 

assenyalar que hi ha tot un seguit d’activitats esportives en les quals la participació 

és amplia i equitativa entre nois i noies, com el Cros de la ciutat o el Torneig nocturn 

de futbol 7 mixt. Per últim, el II Pla d’Igualtat de gènere per a la ciutadania de Sant 

Cugat (2013-16) s’afegeix a la promoció de l’esport femení. 

9.3. Treballar amb l’àrea municipal d’Esports les possibilitats de promoció de l’esport 

femení 

Al 2014, en la redacció del PLIA, es van detectar les següents possibles solucions 

potencials per tal de promocionar la pràctica esportiva entre les adolescents.  

 Aprofitar convenis entre empreses, col·laboracions i entitats perquè realitzin 

activitats d’exhibició a la ciutat que incentivin la pràctica esportiva  

 Fomentar aquesta línia estratègica als espais de l’Ajuntament següents: 

Taula d’Itineraris Esportius del Consell Municipal d’Esports; el Consell Escolar 

Municipal i el Consell de Joves 13/16.  

 Basar el treball en la línia del que s’ha plantejat al II Pla d’Igualtat de gènere 

per a la ciutadania de Sant Cugat (2013-16) en tant als imaginaris socials de 

l’esport i el gènere.  

                                           
14 Nota de premsa al TOT Sant Cugat http://www.totsantcugat.cat/actualitat/actualitat-esports/sant-

cugat-tindra-un-pla-estrategic-de-l-esport-57877102.html 
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Pel que fa al darrer punt un exemple clar és la cartellera que anuncia les jornades 

esportives, on la perspectiva de gènere és vigent al mostrar noies practicant esport 

fugint així dels estereotips sexistes de l’associació d’activitat física amb el gènere 

masculí: 

 

Font: tríptic del 17è Cros 

 

 

Font: cartellera cursa d’orientació escolar 2016  

10. Oferir espais i alternatives culturals i de lleure per a adolescents de 13 

a 17 anys.  

10.1. Aprofitar els canals i espais d’adolescents per copsar els seus interessos sobre 

activitats i espectacles 

Aquesta acció pretén emfatitzar la consulta als i les adolescents més enllà dels canals 

presencials i aprofitar els espais i entorns de relació que usen, tals com les xarxes 

socials. En aquest sentit, des del Consell de Joves 13/16, enguany ha tractat la 

programació d’activitats on les demandes per part d’aquest col·lectiu han estat el 

cinema a la fresca o activitats esportives, entre d’altres. Tot i que encara no ha 

finalitzat el procés, es preveu que com a mínim hi hagi 3 sessions  participatives per 

parlar de com volen participar, organitzar i programar aquestes activitats.

 

10.2. Oferir activitats adequades als seus interessos 

Línia d’actuació que es divideix en els següents dos punts:  

10.2.1. Reforçar l’àmbit musical, tot donant espais i promovent activitats per a tot 

el ventall d’estils 

Les activitats d’oci musical són molt nombroses així com la diversificació d’espais 

musicals a la ciutat. Des de l’Oficina Jove de Sant Cugat es recull tota l’oferta musical, 

que només per a aquest àmbit els i les joves disposen de diverses sales, com: La 

Pua – Oficina Musical, situat al Casal TorreBlanca; TA! Sant Cugat, Teatre-

Auditori de Sant Cugat, amb una política específica de descomptes per a joves; MUT 
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Sant Cugat, on ofereixen quatre concerts mensuals; Sala Uref, entitat sense ànim 

de lucre amb una oferta d’activitats àmplia; Casal de Valldoreix – Nau de la 

Cultura; i l’Agrupació Cultural i Musical de Les Planes: que potencia la creació 

cultural a l'àmbit musical i teatral.  

10.2.2. Posar a disposició del Consell 13/16 un espai sense ús predeterminat, per 

tal que puguin definir-lo segons les seves necessitats i interessos 

El número de sessions del Consell de Joves dedicades a l’oferta cultural i de 

lleure dels i les joves de 13 a 17 anys enguany han estat dues, on s’ha realitzat 

un debat i la recerca de proposta d’activitats dels seu interès. Com s’ha comentat en 

l’acció 10.1 el jovent ha repartit una enquesta entre els seus i les seves companyes 

d’institut. En el moment de la redacció de la present memòria s’estan definint les 

línies de participació en les activitats de la propera Festa Major i les d’estiu. Tot i que 

la programació no està finalitzada és segur que podran participar com a mínim de la 

Festa Flaixbac (cap a finals de curs), de la Holi Party (a la Festa Major) i en el cinema 

a la fresca (durant el mes de juliol). 

10.3. Facilitar l’accés i la motivació a la programació cultural de la ciutat 

Amb la voluntat de fomentar l’interès adolescent i també de les seves famílies, s’ha 

facilitat tant l’accés com la motivació cultural de la ciutat, entre d’altres amb preus 

gratuïts o accessibles al públic jove.  

La programació cultural de la ciutat contempla moltes activitats gratuïtes o 

a baix cost per a públics diferenciats tant infantil, adolescent com adult. 

Entre els mesos de febrer i juny, només a través de la Xarxa de Centres Culturals 

Polivalents (XCCP) hi ha més d’una vintena d’activitats per a públic jove; de les quals 

totes són a preus iguals o inferiors a 8€. Algunes d’aquestes activitats son: concerts, 

urban pícnic, passi de documentals, etc.  

 

A part del baix cost de les activitats culturals, també hi ha altres modalitats com 

les del 2x1 o pagar a través d’entrega d’aliments (aportant llegums, conserves, llet, 

oli, etc.). També pel jovent entre 13 i 29 anys empadronats al municipi  poden gaudir 

de la T-Jove per un cost de 3,10€, la qual ofereix diferents avantatges per a l’oferta 

cultural del Teatre, la Casa de la Cultura, museus, sales de festes, etc.15 

10.4. Donar continuïtat a l’esport escolar als instituts i centres de secundària  

                                           
15 Font i més informació a: http://www.santcugat.cat/tramit/targeta-t-jove  

http://www.santcugat.cat/tramit/targeta-t-jove
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Des de diferents perspectives que donen continuïtat a l’esport escolar tant als 

instituts com als centres de secundària:   

 Des del CEM16 s’ha debatut sobre la continuïtat de l’esport femení i sobre “la 

necessitat que els centres educatius de secundària vetllin per oferir activitats 

extraescolars esportives on les noies també siguin importants”.  

 Des dels Serveis d’Esports es programen accions com la xerrada programada 

a l’inici del nou curs 2016-17 on es donaran a conèixer els beneficis de la 

pràctica de l’esport per tal que el pas de 6à a 1r d’ESO no suposi la fi de la 

pràctica d’esport d’una de cada quatre nenes.  

 

d) Espai públic i mobilitat segura: 

11. Promocionar l’ús de l’espai públic de lleure i oci adreçat als infants i els 

adolescents, millorant l’espai públic i dinamitzant-ne el seu. 

11.1. Respecte a l’anàlisi de la situació actual i la projecció dels equipaments i de la 

població 

Aquesta línia d’actuació se subdivideix en tres objectius.  

11.1.1. Estudi dels sectors poblacionals per edats i barris de la ciutat  

Pel que fa les dades poblacionals l’Ajuntament de Sant Cugat disposa del Padró 

actualitzat (la darrera data de 31/12/15). Aquestes, estan desagregades any a any, 

per edats, sexe, etc. Per tal de dur a terme un anàlisi sobre l’equipament dels espais 

verds, és a dir el mobiliari a l’espai públics, es va dur a terme una anàlisi de la 

situació dels barris en funció de la densitat de la població infantil, el mapa 

escolar, etc.  

11.1.2. Anàlisi de l’equipament dels espais verds dirigit al col·lectiu d’infància i 

adolescents, diferenciant edats. 

Sant Cugat disposa d’una important xarxa d’espais públics i mobiliari urbà que 

promouen l’oci des de la perspectiva doble del joc i la diversió i del descans i la 

tranquil·litat. Aquesta xarxa d’equipaments urbans estan també destinats a 

infants i adolescents per promoure la pràctica de l’esport, tot especificant-

ne la tipologia d’equipament i les edats, com els diversos Skate Parks. També, 

l’Estudi sobre la dinamització juvenil a l’espai públic17 analitza l’ús que fan els 

                                           
16 ANNEX 4 (sessió treball CEM 2) 
17 ANNEX 5, Estudi sobre la dinamització juvenil a l’espai públic. 



  
 

26 
 

joves de l’espai públic: identificant les zones de pas i d’estada, què duen a terme el 

jovent en cada un dels espais, etc.  

11.1.3. Fer partícips als infants i adolescents, com a mínim a través dels òrgans 

estables municipals d’aquests dos col·lectius: Consell d’Infants i Consell de Joves 

13/16. 

L’anàlisi de l’equipament dels espais verds es va realitzar en base a un òrgan 

municipal estable com és el Consell d’Infants. El mètode de treball va ser recollir 

la seva opinió sobre les zones verdes de la ciutat per així, poder valorar quins 

aspectes consideraven positius i negatius. Després es van fer suggeriments de millora 

i, per últim, es van centrar en un parc determinat per valorar els seus equipaments 

(taules de pícnic, gronxadors, tobogans...). Les conclusions finals s’empren com a 

idees per millorar les instal·lacions de la resta de parcs de la ciutat.  

El curs 2013-14 el Consell d’Infants va dur a terme 6 sessions i 4 activitats 

extraordinàries, a més dels actes de constitució i cloenda (Participació al Consell de 

Ciutat, al PLIA, a la ràdio i a la Setmana contra la Pobresa). La mitjana d’assistència 

va ser de 19 infants per sessió.  

      
Pel que fa a l’anàlisi des del Consell de Joves pròpiament no es va dedicar una 

sessió  per reflexionar sobre els equipaments dels espais verds. Si bé és cert que es 

van reunir amb els serveis de Medi Ambient per tal d’expressar les seves demandes 

respecte a aquesta temàtica. Les reflexions recollides foren que la ciutat els agrada 

tal i com està, tot i que demanen espais per tal de poder passar l’estona sense adults 

ni infants. Al plantejar-los si la wifi havia de ser d’accés lliure hi van haver 

discrepàncies d’opinions.  

11.2. Amb relació als usos i dinamització dels espais públics a la ciutat: 

11.2.1. Revisar l’ordenança de civisme i convivència per tal de compartir uns criteris 

comuns de resposta davant les queixes o reivindicacions dels veïnat.  

En el context actual d’augment de les instal·lacions, tant de joc infantil com pels 

adolescents, van detectar-se algunes queixes generades per l’augment d’activitat a 

la via pública.  
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Tot i que l’ordenança de convivència ciutadana18 no s’ha modificat és important 

destacar positivament que s’ha incorporat el canal de comunicació “Ulls de la 

ciutat” (en l’apartat de tràmits de la web municipal) entre la ciutadania i 

l’Ajuntament.  

11.2.2. Introduir la figura del dinamitzador de l’espai públic. 

Aquesta figura de dinamització de l’espai públic de moment no s’ha creat, 

tot i que la voluntat és la d’incloure la figura d’un/a agent cívic o policia verd.  

11.2.3. Promocionar la programació estable d’activitats adreçades a infants i 

adolescents en els parcs i zones verdes de la ciutat, per part dels serveis municipals 

i les entitats (cultura, esports...) 

Des dels serveis d’Esports hi ha l’objectiu de promocionar aquesta línia, i entre 

setembre del 2015 i juliol del 2016 s’han programat 161 activitats esportives, 

de les quals el 16,1% s’han dut a terme en espais verds, carrers, places, 

parcs...19 La intenció és continuar incrementant el percentatge d’activitats a l’espai 

públic.  

11.2.4. Tenir en compte l’equilibri territorial en l’organització de les activitats en les 

zones verdes del municipi, sortint de la zona centre 

Pel que fa a l’equilibri territorial en l’organització de les activitats municipals es té en 

compte, malgrat s’acabin realitzant moltes més activitats a la zona cèntrica de Sant 

Cugat que a la perifèria. De tota manera, a tall d’exemple, en la programació cultural 

d’estiu “Sant Cugat al descobert” es fan propostes descentralitzades:  Cinema i 

Estrelles a les pistes Esportives de Les Planes, cinema al Parc Ramon Barnils de 

Torreblanca i Vespres màgics a Mira-sol.20 

11.2.5. Explorar alternatives i experiències d’intervenció en l’espai públic amb 

equipaments i dinamització, buscant l’equilibri entre la tranquil·litat del veïnat i l’ús 

de l’espai públic per part dels adolescents.  

La proliferació d’equipaments per a infants i joves ha comportat que espais molt 

tranquils a la prèvia incorporació d’aquests elements de jocs ara són subjecte de 

queixes d’una part dels veïns i veïnes de la zona. En especial hi ha descontentament 

                                           
18 Disponible online: http://www.santcugat.cat/files/651-92-fitxer/convivencia.pdf  
19 ANNEX 6, Planificació activitats esportives 
20 Programació completa a: http://www.santcugat.cat/programa/sant-cugat-al-descobert-2016  

http://www.santcugat.cat/files/651-92-fitxer/convivencia.pdf
http://www.santcugat.cat/programa/sant-cugat-al-descobert-2016
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fruit de la nova remodelació de Can Mates, tot i que es treballa per tal de buscar 

l’equilibri entre la tranquil•litat del veïnat i l’ús de l’espai públic de manera 

participativa. 

11.3. Respecte a la gestió i manteniment dels equipaments en l’espai públic 

Queda dividida en:  

11.3.1. Identificar els implicats i els circuits en la gestió i manteniment dels espais 

públics 

Pel que fa a identificar els implicats i els circuits en la gestió i manteniment dels 

espais públics, són els serveis de Parcs i Jardins més la Brigada Municipal els que en 

tenen la concessió del manteniment des espais públics. El funcionament intern és 

novament a través d’“Ulls de la ciutat”, (veure punt 11.2.1.). Les incidències es 

deriven a Parc i Jardins que es classifiquen i deleguen en funció de si són de 

manteniment, de mobiliari o si fan referència a jocs infantils. També des dels Serveis 

d’Esports han afirmat rebre notificacions d’algunes de les incidències en els 

equipaments esportius. Així, totes les queixes rebudes en tant a manteniment les 

deriven a la brigada municipal.  

12. Facilitar els elements que afavoreixin una mobilitat segura dels infants 

i adolescents.  

12.1. Promocionar l’educació ambiental en matèria de mobilitat 

En el marc de l’educació ambiental dins del Pla de Dinamització Educativa i del 

Programa d'Educació Viària s’ha ofertat a infants i adolescents tallers i sortides com 

“Anem a la ITV” o “Caravana d’Educació Viària”. El muntatge audiovisual 

“Canvi de Marxa” ha permès que 800 estudiants de secundària s’hagin conscienciat 

sobre la importància de la viària. També es promociona l’educació ambiental en 

matèria de mobilitat a través del programa pilot de la Policia Local de 

l’Ajuntament per ensenyar les normes viàries bàsiques de seguretat a menors de 3 

anys. S’han ofert cursos i tallers per circular de manera segura en bicicleta i 

xerrades de mobilitat sostenible a diferents centres educatius de primària, com 

al Pi d’en Xandri, Collserola, Escola Maragall, La Floresta, Gerbert  d’Orlhac, entre 

d’altres. A la vegada, s’han editat tríptics informatius amb els carrils bici de la 

ciutat i consells per anar en bicicleta21.  

                                           
21 Tríptic complet disponible online a: http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf  

http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf


  
 

29 
 

12.2. Millorar itineraris de camins escolars 

S’han dissenyat aquests itineraris en base a reunions participatives amb les AMPA’s 

amb l’objectiu que el recorregut d’anar al centre escolar esdevingui una activitat 

quotidiana agradable, segura i saludable. El curs 2014-2015 es van posar en marxa 

dos itineraris escolars, el nou camí de l’Escola Avenç i el camí que uneix l’estació de 

Ferrocarrils Catalans de la Generalitat (FCG) de Mirasol amb el Centre Leonardo da 

Vinci i l’Escola Catalunya. A més a més, s’ha millorat el camí escolar de l’Institut 

Arnau Cadell a Valldoreix, que connecta l’estació dels FCG amb l’IES i el de 

l’Escola La Floresta.  

              

12.3. Promocionar el paper de la bicicleta com a mitjà de transport de la ciutat 

Aquesta acció s’ha complert de manera molt satisfactòria amb la intenció de fomentar 

l’ús de la bicicleta de manera lúdica i també com un mitjà de transport urbà. Així, es 

facilita l’accés en bicicleta als centres de secundària Leonardo da Vinci i Arnau Cadell 

(els altres centres estan dins del casc urbà, i per tant, l’alumnat hi arriba 

majoritàriament caminant). Pel que fa al primer centre escolar, Leonardo da Vinci, 

s’ha dut a terme acompanyaments amb bicicleta aprofitant la Setmana de la 

Mobilitat. Aquests han consistit en una pedalejada ciutadana on prop de 200 persones 

pedalen a favor de la mobilitat escolar sostenible”.22 També cal considerar el que s’ha 

mencionat a l’acció 12.1. respecte als tallers, cursos i xerrades que s’han dut a terme 

des del Pla de Dinamització Escolar. Per tant, la cobertura dels carrils bici, les 

vies ciclables i les zones 30, on el trànsit és pacificat resta, actualment, de 

la següent manera: més de 30 km de carril bici i 11 aparcaments segurs per 

a 105 bicis (els Bicibox)23. 

 

12.4. Moderar el trànsit i la velocitat dels vehicles a motor als entorns escolars 

Les següents imatges són exemplificadores de les actuacions dutes a terme en la 

pavimentació: en totes les escoles s’ha pintat en vermell i s’ha destacat la 

senyalització, a més a més, en alguns casos s’han construït passos elevats.  

                                           
22 Disponible: http://www.cugat.cat/noticies/societat/102668/prop-de-200-santcugatencs-pedalen-a-

favor-de-la-mobilitat-escolar-sostenible  
23 Plànol disponible a http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf  

http://www.cugat.cat/noticies/societat/102668/prop-de-200-santcugatencs-pedalen-a-favor-de-la-mobilitat-escolar-sostenible
http://www.cugat.cat/noticies/societat/102668/prop-de-200-santcugatencs-pedalen-a-favor-de-la-mobilitat-escolar-sostenible
http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf


  
 

30 
 

   

Font: pròpia. 

 

12.5. Crear una comissió mixta de treball per a desenvolupar línies d’actuació en 

l’àmbit de mobilitat a les escoles.  

Recentment s’ha creat la Taula per la Mobilitat, on són presents “grups polítics i 

col·lectius especialment sensibilitzats o afectats com usuaris de la bicicleta, consells 

escolars, entitats veïnals, comerciants o conductors de bus”24 per consensuar i 

avaluar l’aplicació del Pla de Mobilitat urbana (2014-2024), dotat amb 27 M€. Aquest 

Pla té vol limitar el vehicle privat de la zona del centre per tal de dotar al servei 

públic, la bicicleta i el pas a les escoles de molt protagonisme.  

e) Participació 

13. Dissenyar una estratègia de treball per implicar els centres 

d’ensenyament en la dinàmica de treball del Consell dels Infants. 

13.1. Vincular la tasca que s’està desenvolupant des del Consell d’Infants amb el 

Consell Escolar Municipal (CEM) 

Donat que les dinàmiques internes de cada òrgan de participació, Consell d’Infants i 

del Consell Escolar municipal (CEM) són molt diferents, a l’actualitat no s’han 

pogut vincular les tasques, ja que el propi desenvolupament de cada òrgan de 

participació és positiu.  

13.2. Coordinar el treball del Consell d’Infants amb els centres d’ensenyament 

Actualment dels 20 centres educatius que hi ha a Sant Cugat, 15 col·laboren 

amb el Consell d’Infants (dels quals 13 són públics o concertats i 2 són privats) 

participant-hi un total de 30 alumnes en el curs 2014-15.  

                                           
24 Nota de premsa del Tot Sant Cugat: http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/mobilitat/una-taula-

de-mobilitat-consensuara-l-aplicacio-del-pla-de-mobilitat-56119102.html  

http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/mobilitat/una-taula-de-mobilitat-consensuara-l-aplicacio-del-pla-de-mobilitat-56119102.html
http://www.totsantcugat.cat/actualitat/ciutat/mobilitat/una-taula-de-mobilitat-consensuara-l-aplicacio-del-pla-de-mobilitat-56119102.html
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El Pla Dinamització Educativa inclou una activitat anual amb els/les alumnes de les 

escoles en la qual es posa en valor la importància de participar, es donen a conèixer 

els drets dels infants a través d’un joc dinàmic col·laboratiu, anomenat “Tenim drets!” 

que ha sigut dissenyat pels propis infants del Consell i els propis nens i nenes del 

Consell expliquen davant dels/les alumnes com funciona el Consell d’Infants i quines 

activitats duen a terme. 

13.3. Implicar les famílies 

Es duen a terme diverses accions que fan que les famílies estiguin en contacte 

amb el Consell d’Infants: 

 El primer dia de formació del Consell d’Infants s’explica a les famílies quin és 

el seu funcionament 

 S’informa a les famílies via correu electrònic de les activitats que es duen a 

terme. 

 Les famílies acudeixen a l’última sessió en la qual es fa un resum de l’activitat 

desenvolupada durant el transcurs de l’any.  

 

14. Fomentar la participació activa dels adolescents en la ciutat, promovent 

mecanismes i canals de participació i fomentant el voluntariat i 

l’aprenentatge servei com a instrument de treball amb/en la comunitat. 

14.1. Crear i enfortir els canals d’informació i comunicació adreçats als i les 

adolescents 

Aquesta línia d’actuació es divideix en els dos següents objectius:  

14.1.1 Visualitzar els adolescents en els mitjans de comunicació locals 

Amb la voluntat de visualitzar-los als mitjans de comunicació local s’ha mostrat 

informació específica, sobretot relativa a escoles, zones d’oci i cultura en general.  

14.1.2. Impulsar el projecte Joves Actius de Centre (JAC) 

La figura dels Joves Actius de Centre (JACs) són joves (1r d’ESO a 2n de Batxillerat) 

que fan de nexe entre l’Ajuntament i els instituts participants25. Així, a mode de 

                                           
25 Centres Educatius participants: Institut Angeleta Ferrer i Sensat, Institut Arnau Cadell, Institut 

Joaquima Pla i Farreres, Institut Leonardo da Vinci, Àgora Centre d’estudis, Col·legi El Pinar de Nuestra 
Señora, Col·legi Japonés de Barcelona, Col·legi La Farga, Col·legi Pureza de María, Col·legi Viaró, Col·legi 
Hatikva, Escola Avenç, Escola Thau Sant Cugat, Europa International School, Escola Municipal d'Arts 
Plàstiques i Disseny de Sant Cugat, ESART, Escoles Universitàries Gimbernat.  
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corresponsals informen sobre els recursos, instal·lacions i activitats municipals de 

Sant Cugat. La implementació dels JACs va ser poc abans que la del Consell de Joves, 

amb el que aquest darrer òrgan va absorbir aquesta funció de reporters 

juvenils.  

14.2. Dotar a l'Ajuntament d’un òrgan específic de participació per als i les 

adolescents 

14.2.1. Crear un òrgan estable de participació dirigit a adolescents de 13 a 16 anys, 

sota el nom de Consell de Joves 13/16. 

El Consell de Joves 13/16 és un dels espais on el jovent pot exercir el dret 

de participar i opinar sobre els assumptes municipals des del 2013, llur 

principal repte és “fomentar la participació en la vida política per tal de millorar 

diversos aspectes de la ciutat relacionats amb els i les joves” 

En formen part l’Alcaldessa com a presidenta; les regidories de Joventut i Educació a 

la sotspresidència; la figura de dinamització del Consell; i les persones del Consell de 

Joves (nens i nenes de 13 a 16 anys escollits pels centres educatius). Enguany, és el 

tercer any i, per tant, es pot afirmar que l’objectiu s’ha assolit satisfactòriament. En 

el PLIA es van proposar indicadors com definir les funcions del Consell, per això es 

faciliten l’acta resum del Consell de joves 13/1626, el reglament publicat al Butlletí 

Oficial de la Província de Barcelona del 7 de maig del 201427, i més informació a la 

fitxa descriptiva del Consell de Joves 13/16. 

14.3. Crear oportunitats per participar en la comunitat.  

La intenció és promoure que joves de 16 a 18 anys participin en les entitats 

municipals, acció que queda recollida en dues línies d’actuació. 

14.3.1. Promocionar el voluntariat dels i les adolescents en projectes de la ciutat.   

L’objectiu del voluntariat és detectar les necessitats de les entitats, vincular aquestes 

necessitats amb el jovent i reconvertir-les com a projecte conjunt. Aquesta línia 

queda reforçada pels següents objectius:  

 

  

                                           
26 http://www.santcugat.cat/files/651-9311-fitxer/ActaresumdelConselldeJoves13_16de05_05_14.pdf  
27 http://www.santcugat.cat/files/651-6884-fitxer/Reglament_ConsellJoves_BOP20140307.pdf  

http://www.santcugat.cat/files/651-9311-fitxer/ActaresumdelConselldeJoves13_16de05_05_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-6884-fitxer/Reglament_ConsellJoves_BOP20140307.pdf
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14.3.1.1. Reforçar la imatge de l’adolescent voluntari 

Aquesta iniciativa es va idear per trencar amb l’imaginari social que durant 

l’adolescència s’és poc compromès/sa, responsable/a, etc. donat que a la fase de la 

diagnosi, elaborada al 2013, es va detectar la dificultats per cobrir la demanda de 

voluntariat del col·lectiu de 16 i 18 anys. 

El tipus d’entitats que criden al jovent per tal que aportin la seva participació són 

associacions multiculturals, per a la Gent Gran, per esdeveniments esportius, etc. En 

el marc del PLIA han participat més de 100 voluntaris i voluntàries menors 

d’edat28 en les diferents entitats, acció, per tant, acomplerta amb èxit.    

14.3.1.2.  Explicitar als i les adolescents la porta d’entrada al voluntariat a traves de 

l’Oficina de Voluntariat 

Des de l’Oficina de voluntariat social es dóna resposta a aquesta necessitat de 

dirigir-se al col·lectiu d’adolescents a través de diversos canals: 

 Cartells de promoció del voluntariat a tots els IES públics. 

 El Servei d’Informació Juvenil (SIJ) visita totes les aules escolars explicant 

en què consisteix el voluntariat.  

 Es reparteixen díptics de promoció del voluntariat. 

 Es promociona i informa de la tasca del voluntariat a través de les xarxes 

socials Twitter i Facebook.  

 Es faciliten i promouen formacions descentralitzades a totes les persones 

interessades a complir els requisits per ser voluntàries 

14.3.1.3. Consolidar la coordinació amb altres àrees i projectes de l’Ajuntament de 

Sant Cugat. 

Actualment hi ha coordinació entre l’Oficina del Voluntariat, el SIJ i Educació 

i es realitza una reunió entre totes les àrees que tenen contacte amb les entitats per 

conèixer l’activitat de l’Oficina, quins projectes hi ha previstos, com es duen a terme 

els finançaments, etc.  

  

                                           
28 ANNEX 7, voluntariat.  
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14.3.1.4. Continuar l’exploració i l’anàlisi cap a les entitats per saber quins 

programes realitzen que puguin requerir de voluntaris, obrint el voluntariat més enllà 

del voluntariat social. 

S’ha obert una oficina de voluntariat global oberta a totes les entitats, a les 

quals es facilita una fitxa de necessitats. Malgrat el nombre de projectes no està 

exhaustivament recollit, solen ser projectes de caire esportiu.  

14.3.1.5. Donar informació a les entitats entorn els requisits a l’hora de poder 

disposar de menors d’edat a l’hora d’organitzar projectes amb voluntaris. 

El canal a través del què s’informa a les entitats és mitjançant el correu electrònic, 

a través del qual s’informa dels requeriments necessaris per poder disposar de 

menors d’edat (assegurança i autorització parental).  

14.3.1.6. Promoure el voluntariat familiar. 

El voluntariat familiar ha estat possible en alguns campionats d’esport. De tota 

manera, s’observen dificultats en diversos aspectes com podrien ser la varietat 

de disponibilitat horària dins l’estructura familiar o els diferents objectius i projectes 

de les diferents persones que formen la família (adults i infants).  

14.3.1.7. Establir clarament els criteris sobre allò que és voluntariat i allò que no.  

S’entén per voluntariat el que recull la llei 25/2015, del 30 de juliol, del 

voluntariat i de foment de l'associacionisme que defineix el voluntariat com: “el 

conjunt d’accions i activitats d’interès general motivades per l’altruisme i la voluntat 

de transformació social que acompleixen persones físiques, denominades voluntaris, 

que participen en projectes en el marc d’una activitat associativa o bé en programes 

específics de voluntariat d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb el que 

estableix aquesta llei.”29 D’acord amb aquesta llei i l’esforç per encabir els projectes 

municipals i escolars es fa difusió a entitats, personal tècnic, personal polític, etc. 

dels requeriments necessaris per esdevenir legalment voluntaris.  

  

  

                                           
29 Llei del DOGC disponible a: 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=7001
59&language=ca_ES  

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=700159&language=ca_ES
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=700159&language=ca_ES
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14.3.2. Potenciar l’aprenentatge servei (ApS) 

L’Aprenentatge i Servei (ApS) és l’activitat educativa destinada a integrar el servei a 

la comunitat juntament amb l’aprenentatge de valors, habilitats, competències i 

continguts. L’alumnat participant es forma teòricament i pràcticament al treballar les 

necessitats del seu entorn. Des de l’Ajuntament, que forma part des del 2012, s’ha 

obert una convocatòria de subvencions per a projectes d’ApS al curs 2015-201630 i 

com recull el següent punt s’ha treballat per potenciar-ho.   

 

14.3.2.1. Aprofitar el potencial de l’aprenentatge servei per treballar els valors de 

comunitat i identitat en els infants i adolescents 

Aquesta acció s’ha dut a terme positivament ja que com mostra el següent gràfic, 

aquest curs 2015-16 s’ha participat en 8 projectes més que l’anterior curs 

escolar. Aquestes 50 projectes ha implicat 22 centres educatius i 22 més entre 

entitats i associacions.  

 

Gràfic 2. Número de projectes d'aprenentatge i servei  

 

Font: elaboració pròpia. 

  

                                           
30 ANNEX 8, Convocatòria subvencions ApS.  

31 28
42

50

2013 2014 2015 2016



  
 

36 
 

6. Resultats finals de l’Avaluació del PLIA: grau 

d’acompliment dels objectius:  
 

L’avaluació del PLIA ha estat possible gràcies a tota la documentació facilitada per 

l’Ajuntament, més les reunions, entrevistes i acció participativa realitzada. Els criteris 

que estructuren el grau d’acompliment de les accions i objectius són:  

Igual o major del 75%: significa que l’acció avaluada es desenvolupa 

òptimament, està completada o a punt de finalitzar-se. Aquest 

desenvolupament òptim respon als indicadors del PLIA.  

 

Entre el 50 i el 74%: la línia d’actuació s’està desenvolupant 

notablement, tot i que resta alguna part acabar i/o els indicadors no 

s’ajusten a les accions. 

 

Inferior a 50%: s’atorga a aquelles accions que es troben a menys de 

la meitat per finalitzar o bé no s’han desenvolupat, responent o no als 

indicadors avaluadors. 

 

 

Així doncs, es conclou que el grau d’execució del PLIA es troba de la següent manera: 

de les 64 accions que conformen el PLIA n’hi ha 43 amb un grau d’acompliment major 

del 75%, 18 estan realitzades entre el 50% i el 75% i 3 accions no han arribat al 

49% de la seva implementació. 

 

Gràfic 3. Resum avaluació de les accions del PLIA 

 

Font : elaboració pròpia

   

67,2%

28,1%

4,7%

>/+ 75% 50 i 74% <50%

En conclusió, el grau d’acompliment satisfactòriament dels objectius del 
PLIA és superior al 95,3%. 
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Taula 2. Taula resum de l’avaluació de les accions de l’anterior Pla Local de la Infància i Adolescència  

Àmbit 
Línies d’actuació i àrea 

responsable 
Accions Valoració 

F
a
m

íl
ia

, 
in

fa
n
ts

 i
 a

d
o
le

s
c
e
n
ts

 

1. Definir les necessitats 
bàsiques dels infants per 
garantir la seva cobertura. 
(Serveis socials) 

.1. Crear un grup de treball politico-tècnic amb referents de les àrees de serveis socials, educació i cultura 
i joventut que vinculi la reflexió amb el Pla d’inclusió social.  

 

.2. Promoure la creació d’un Centre d’Educació Especial, per a infants amb pluridiscapacitats severes 
 

2. Afavorir l’accés de l’alumnat 
a activitats complementàries 
(escolars i extraescolars). 
(Educació) 

.1. Ajuts econòmics a les activitats extraescolars 
 

.2. Facilitar l’accés a tractaments per resoldre trastorns relacionats amb l’aprenentatge, a famílies amb 
dificultats econòmiques  

 

.3. Facilitar l’accés a infants amb necessitats especials a les activitats esportives: projecte d’integració 
d’alumnat a activitats esportives 

 

.4. Afavorir l’accés d’infants amb necessitats especials al Taller Triangle 
 

.5. Promoure la integració dels infants amb necessitats especials en les entitats d’educació en el lleure. 
 

.6. Reflexionar i buscar fórmules per garantir l’accés a activitat complementàries (amb costos addicionals) 
en l’àmbit escolar 

 

.7. Acció transversal: coordinar els criteris d’accés entre Educació, a través del Pla Educatiu d’Entorn 
(PEE), i Serves Socials. 

 

3. Difondre Ciutat amiga de la 
Infància i els Drets dels 
Infants a Sant Cugat. 
(Educació) 

3.1. Fer evolucionar el Pla de comunicació actual per comunicar els principals Drets de la infància a partir 
d’accions i projectes que es desenvolupen a la ciutat de Sant Cugat. 

 

3.2.  Crear un logotip i imatge específica pel col·lectiu adolescent.  

4. Potenciar el paper i el 
desplegament de la Taula 
d’Infància de Sant Cugat.  
(Serveis Socials) 

4.1. Dissenyar una estratègia de dinamització i organització de la Taula a partir d’una redefinició de les 
seves funcions. 

 

5. Reorientar els Centres 
Oberts. (Serveis Socials) 

5.1. Incorporar la nova orientació dels Centre Oberts, basada en un model més integrador. 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

E s
c o
l

a
, E d u c a c
i ó
 i E n s e n y a m e n
t 6. Formar i sensibilitzar en el 

bon ús de les Tecnologies 
6.1. Oferir pautes i consells als pares i mares per utilitzar les TIC com instrument educatiu. 
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de la Informació i la 
Comunicació per aprofitar 
tot el seu potencial 
educatiu i prevenir del mal 
ús. 
 
(Educació) 
*Excepte 6.9 (Cultura i 
Joventut i Comunicació)   

6.2. Facilitar l’accés del infants a les TIC i familiaritzar-los en el seu ús prevenint els mals usos  

6.3. Disposar de més dades referents a l’ús de les TIC  

6.4. Potenciar les xerrades i sessions des de la proximitat emocional. Joves 2.0  

6.5. Implicar els joves de 13 a 16 anys en la valoració que es fa de l’ús de les TIC  

6.6. Treballar l’any vinent aquesta línia a través del Consell Escolar Municipal  

6.7. Treballar amb els Centres la reglamentació de l’ús de les TIC en els centres i amb els pares i mares 
promoure un codi comú de comportament. 

 

6.8. Facilitar una Guia a través d’Internet per als pares i mares.  

6.9. Establir el criteri sobre l’ús de les xarxes socials institucionals de l’Ajuntament de Sant Cugat 
adreçades als adolescents i joves. 

 

6.10. Potenciar la formació dels docents en les TIC.  

7. Millorar el funcionament del 
Consell Escolar Municipal 
(CEM) com a òrgan 
participatiu de la ciutat en 
els afers locals educatius. 
(Educació) 

7.1. Millorar la convocatòria, la informació i la comunicació del Consell 
 

7.2. Establir l’agenda de temes  

7.3. Redefinir la dinàmica de treball de les reunions del CEM  

7.4. Impulsar la vessant formativa i d’intercanvi d’experiències en el CEM  

8. Adaptar la política municipal 
referent a les Escoles 
Bressol per adequar-la al 
context i la situació actual. 
(Educació) 

8.1. Flexibilització dels horaris i serveis d’algunes de les escoles bressol municipals. 
 

C
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9. Promocionar l’esport femení 
adolescent donant 
continuïtat a l’esport 
infantil. 
(Esports) 

9.1. Disposar de dades objectives sobre l’esport femení 
 

9.2. Promocionar de l’esport femení adolescent 
 

9.3. Treballar amb l’àrea municipal d’Esports les possibilitats de promoció de l’esport femení 
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10. Oferir espais i 
alternatives culturals i de 
lleure per a adolescents de 
13 a 17 anys. 
 
(Cultura i Joventut) 

10.1. Aprofitar els canals i espais d’adolescents per copsar els seus interessos sobre activitats i espectacles 
 

10.2. Oferir activitats adequades als 
seus interessos 

10.2.1. Reforçar l’àmbit musical, tot donant espais i promovent 
activitats per a tot el ventall d’estils 

 

10.2.2. Posar a disposició del Consell 13/16 un espai sense ús 
predefinit, per tal que puguin definir-lo segons les seves 
necessitats i interessos  

 

10.3. Facilitar l’accés i la motivació a la programació cultural de la ciutat. 
 

10.4. Donar continuïtat a l’esport escolar als instituts i centres de secundària.  
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11. Promocionar l’ús de 
l’espai públic de lleure i oci 
adreçat als infants i els 
adolescents, millorant i 
dinamitzant-ne el seu ús. 
 
(0-12 anys: Educació) 
(13-18 anys: Cultura i 
Joventut) 

11.1. Respecte a l’anàlisi de la 
situació actual i la projecció 
dels equipaments i la 
població. 

11.1.1  Estudi dels sectors poblacionals per edats i barris de la 
ciutat. 

 

11.1.2. Anàlisi de l’equipament dels espais verds dirigit al col·lectiu 
d’infància i adolescents, diferenciant edats. 

 

11.1.3   Fer partícips als infants i adolescents, com a mínim a través 
dels òrgans estables municipals d’aquests dos col·lectius: 
Consell d’Infants i Consell de Joves 13/16. 

 

11.2. Amb relació als usos i 
dinamització dels espais 
públics a la ciutat: 

11.2.1.  Revisar l’ordenança de civisme i convivència per tal de 
compartir uns criteris comuns de resposta davant les 
queixes o reivindicacions del veïnat.  

 

11.2.2.  Introduir la figura del dinamitzador d’espai públic.   

11.2.3.  Promocionar la programació estable d’activitats adreçades a 
infants i adolescents en els parcs i zones verdes de la 
ciutat, per part dels serveis municipals i les entitats 
(cultura, esports...).  

 

11.2.4.  Tenir en compte l’equilibri territorial en l’organització de les 
activitats en les zones verdes del municipi, sortint de la 
zona centre.  

 

11.2.5.  Explorar alternatives i experiències d’intervenció en l’espai 
públic amb equipament i dinamització, buscant l’equilibri 
entre la tranquil·litat del veïnat i l’ús de l’espai públic per 
part dels adolescents.  

 

11.3. Respecte a la gestió i 
manteniment dels 
equipaments en l’espai públic. 

11.3.1. Identificar els implicats i els circuits en la gestió i 
manteniment dels espais públics.  
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12. Facilitar els elements que 
afavoreixin una mobilitat 
segura dels infants i 
adolescents. 
 
(Mobilitat) 

12.1. Promocionar l’educació ambiental en matèria de mobilitat  
 

12.2. Millorar itineraris de camins escolars  
 

12.3. Promocionar el paper de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat.  
 

12.4. Moderar el trànsit i la velocitat dels vehicles a motor als entorns escolars  
 

12.5. Crear d’una comissió mixta de treball per a desenvolupar línies d’actuació en l’àmbit de mobilitat a 
les escoles.  

 

P
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13. Dissenyar una estratègia de 
treball per implicar els 
centres d’ensenyament en 
la dinàmica de treball del 
Consell dels Infants. 
 
(Serveis Socials i 
Participació) 

13.1. Vincular la tasca que s’està desenvolupant des del Consell d’Infants amb el Consell Escolar Municipal 
(CEM).  

 

13.2. Coordinar el treball del Consell d’Infants amb els Centres d’ensenyament.  
 

13.3. Implicar les famílies  
 

14. Fomentar la participació 
activa dels i les adolescents 
en la ciutat, promovent 
mecanismes i canals de 
participació, fomentant el 
voluntariat i l’Aprenentatge 
Servei com a instrument de 
treball amb/en la comunitat. 
 
(14.1 i 14.2 Cultura i 
Joventut) 

(14.3.1 Oficina del 
Voluntariat) 
(14.3.2 Educació) 

14.1. Crear i enfortir els canals d’informació i 
comunicació adreçats als i les adolescents  

14.1.1. Visualitzar els adolescents en els mitjans de 
comunicació locals   

14.1.2. Impulsar el projecte Joves Actius de Centre   

14.2. Dotar a l'Ajuntament d’un òrgan específic de 

participació per als i les adolescents  

14.2.1. Crear un òrgan estable de participació dirigit 
a adolescents de 13 a 16 anys, sota el nom de 
Consell de Joves 13/16.  

 

14.3. Crear oportunitats 
per participar en la 
comunitat  

14.3.1. Promocionar el 
voluntariat dels i les 
adolescents en 
projectes de la ciutat.  

 

14.3.1.1. Reforçar la imatge de l’adolescent voluntari   

14.3.1.2. Explicitar als adolescents la porta d’entrada 
al voluntariat a través de l’Oficina de Voluntariat  

 

14.3.1.3. Consolidar la coordinació amb altres àrees i 
projectes de l’Ajuntament de Sant Cugat.  
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14.3.1.4. Continuar l’exploració i l’anàlisi cap a les 
entitats per saber quins programes realitzen que 
puguin requerir de voluntaris, obrint el voluntariat 
més enllà del voluntariat social  

 

14.3.1.5 Donar informació a les entitats entorn els 
requisits a l’hora de poder disposar amb menors 
d’edat a l’hora d’organitzar projectes amb voluntaris.  

 

14.3.1.6. Promoure el voluntariat familiar.   

14.3.1.7. Establir clarament els criteris sobre allò 
que és voluntariat i allò que no.  

 

14.3.2. Potenciar 

l’Aprenentatge Servei 
(ApS)  

 

14.3.2.1 Aprofitar el potencial de l’Aprenentatge 
servei per treballar els valors de comunitat i identitat 
en els infants i adolescents 

 

Font:  elaboració pròpia a partir del PLIA.  
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7. Fitxes descriptives dels òrgans de participació 

infantil  
 

Consell d’Infants 

1. Ajuntament: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  

2. Òrgan de participació infantil: Consell d’Infants  

3. Tècnic/a de referència: (indicar nom i cognoms, càrrec/funció, e-mail i telèfon 

de contacte) 

Albert Mallol Mateu   Tècnic Participació         albertmallol@santcugat.cat  

Olga Giner Aràndiga  Tècnica Serveis Socials  olgaginer@santcugat.cat 

Telèfon: 93 565 70 00 

 

4. Infants participants al Consell d’Infants: 

Edats Nenes Nens Total 

De 9 a 12 anys 13 19 32 

TOTAL 13 19 32 

5. Data de creació de l’òrgan de participació infantil: 14/12/2010 

6. Nombre total d’infants que: 

a. des de la seva creació fins la data de sol·licitud, han participat, directa 

o indirectament, en les seves dinàmiques: 4.800 

b. percentatge que representa el nombre de nens i nens que han 

participat al Consell d’Infants respecte al total de la població: 3,8% 

c. nombre total de nens i nenes del municipi entre 0 i 18 anys: 22.277 

(15.278 entre 0 i 12 anys i 6.999 entre 13 i 18 anys) 

7. Relat del seu origen, trajectòria, funcionament habitual i activitats principals 

El Consell dels Infants és un òrgan consultiu i de participació sectorial creat l’any 

2010, de conformitat al disposat als articles 62  i 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 

28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i 

de Règim Local de Catalunya, i de l’article 43 del Reglament municipal de Participació 

Ciutadana. El Consell està vinculat als àmbits de Polítiques Socials, Educació i 

Participació, i pretén afavorir la participació dels infants en els assumptes municipals. 

mailto:albertmallol@santcugat.cat
mailto:olgaginer@santcugat.cat
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El Consell dels Infants és un espai de participació dels infants de la ciutat, que té com 

a objectiu incorporar la seva visió dels nens i de les nenes de Sant Cugat, dels afers 

públics i tenir en compte les seves opinions a l’hora de prendre decisions.  

Els protagonistes són els infants de 5è i 6è de primària de les escoles del municipi. 

De forma indirecta, el projecte també incideix en les famílies, en els equips docents 

de les escoles, en d’altres tècnics municipals i en els càrrecs electes del consistori. 

La forma de treballar del Consell d’Infants s’organitza de la següent manera: 

1. L’Ajuntament fa l’encàrrec al Consell d’Infants perquè treballi un tema concret. 

L’encàrrec es formalitza en un Ple municipal. 

2. Cada mes es proposa una activitat. Aquestes tenen per objectiu reflexionar sobre 

una determinada qüestió, relacionada amb el tema general que ha proposat 

l'Ajuntament. 

3. Cadascun dels representants, amb l’ajuda de la família, mestres i companys, 

desenvolupa l'activitat i formula les seves idees, propostes, crítiques, opinions... 

4. Aquestes propostes es posen en comú amb la resta de representants a la reunió 

mensual del Consell, que es fa sempre un dimecres de 17.30 a 19.00h. 

5. A la reunió del Consell es posen en comú totes les idees recollides, es comenten 

i s'elaboren unes conclusions generals. 

6. Al mes de juny, amb les conclusions de cadascuna de les activitats, el Consell 

redacta un document que recull i expressa les opinions i idees dels infants sobre 

el tema proposat i les comunica al Ple de l'Ajuntament, a l'Alcaldessa i als 

regidors/es. 

El primer curs de funcionament del Consell, van participar 8 centres escolars i 

actualment ja són 16 els centres participants. 

 

8. Avaluació del funcionament d’aquest òrgan de participació (indicant els 

resultats de l’avaluació i el procediment seguit): 

A final de cada curs s’ha fet una avaluació i una memòria del Consell amb les 

aportacions dels nens i nenes participants. Així mateix l’equip tècnic també fa una 

avaluació amb l’empresa dinamitzadora i es recull també l’opinió dels centres 

escolars. 
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a. Segons l’apreciació dels nens i nenes: Els infants valoren positivament la 

seva participació al Consell ja que són els representats dels nens i nenes de la 

ciutat i treballen  per millorar el municipi des del seu punt de vista i 

s’enriqueixen de la tasca que fan al Consell i tenen l’oportunitat de transmetre-

la als infants i adults de la seva ciutat. 

b. Segons l’apreciació del Govern local: Des del govern es destaca 

positivament el Consell ja que es duen a terme accions participatives que 

enriqueixen a la Ciutadania i a l’Ajuntament. 

- Desenvolupament d’una metodologia per a la participació de la infància 

en el municipi i d’educació per a la ciutadania.  

- Treball col·laboratiu amb diversos àrees de l'Ajuntament. 

- Integració de les aportacions infantils a la gestió del municipi 
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Consell de joves 13/16 

1. Ajuntament: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  

2. Òrgan de participació infantil: Consell de Joves 13/16  

3. Tècnic/a de referència: (indicar nom i cognoms, càrrec/funció, e-mail i telèfon 

de contacte):  

Manel Turon González, tècnic de Joventut, A/e: manelturon@santcugat.cat i 

93 565 70 00, ext. 3775  

4. Infants participants al Consell de Joves 13/16 (curs 2015/16): 

Edats Nenes Nens Total 

De 13 a 16 anys 8 9 17 

TOTAL 8 9 17 

5. Data de creació de l’òrgan de participació infantil - juvenil : 16/12/2013 

6. Nombre total d’infants que: 

a. des de la seva creació fins la data de sol·licitud, han participat, directa o 

indirectament, en les seves dinàmiques: 50 joves 

b. percentatge que representa el nombre de nens i nens que han participat 

al Consell d’Infants respecte al total de la població infantil: 1,04%.  

c. nombre total de nens i nenes del municipi entre 0 i 18 anys: 22.277 

(15.278 entre 0 i 12 anys i 6.999 entre 13 i 18 anys) 

 

7. Relat del seu origen, trajectòria, funcionament habitual i activitats principals 

El Consell de Joves 13-16 (CJ13-16) de Sant Cugat és un òrgan formal de participació 

on els centres de secundària escullen a dues persones representants: una d’ESO i 

una de segon cicle.  Neix l’any 2013 a partir de la voluntat política de la regidoria de 

Joventut d’aquell moment i a partir del model ja existent del Consell d’Infants. 

Van participar en el seu disseny el personal tècnic de la unitat de Participació i de 

Joventut que van elaborar un reglament de funcionament, que el jovent del primer 

consell va acabar de concrear-lo.  El funcionament ordinari del CJ13-16 s’encaixa 

dins del curs escolar. Un curs estàndard hauria de seguir el següent termini: 

- Setembre i octubre: contacte amb els centres, explicació i elecció de 

representants 

mailto:manelturon@santcugat.cat
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- Octubre: sessió formal de constitució del Consell de Joves 13-16 

- Novembre i desembre: presentació i elaboració de propostes sobre el 1r tema 

- Gener i febrer: presentació i elaboració de propostes sobre el 2n tema  

- Març i abril: presentació i elaboració de propostes sobre el 3r tema 

- Maig o juny: sessió formal de tancament del Consell de Joves 13-16 

Les sessions formals d’inici i tancament del CJ13-16 tenen lloc a la sala de Plens de 

l’Ajuntament de Sant Cugat i les presideix l’alcaldessa de la ciutat o, en la seva 

absència, el regidor de Joventut que és el vicepresident primer del CJ13-16. 

El funcionament del debat és sempre semblant. Sigui un tema proposat des de 

l’Ajuntament o des del propi Consell de Joves 13-16, un cop acordat el tema, a la 

primera sessió es facilita informació i es debat com aconseguir l’opinió dels i de les 

joves estudiants als seus centres. Després de la sessió i durant un mes, els consellers 

i les consellers tenen un mes per recollir les opinions dels companys i companyes 

dels seus centres i a la reunió del mes següent del CJ13-16 s’aboquen les propostes 

recollides i se’n fa un debat. A títol d’exemple, alguns dels temes tractats pel CJ13-

16 són el propi funcionament del Consell, les activitats per a joves a l’espai lliure, el 

traspàs d’informació de l’Oh!ficina Jove municipal als joves de la seva edat, la 

mobilitat a la ciutat... 

A part d’aquests grans temes de reflexió (normalment 2 o 3 cada curs), el CJ13-16 

participa en algunes activitats puntuals, com ara el Dia Internacional dels Infants, o 

organitzant activitats per a d’altres joves, com el Holi Festival de Festa Major.     

8. Avaluació del funcionament d’aquest òrgan de participació (indicant els 

resultats de l’avaluació i el procediment seguit): 

 

a. Segons l’apreciació dels nens i nenes: En resum, els i les joves que han 

participat al CJ13-16 valoren positivament la possibilitat d’aportar les seves 

idees i propostes a través de l’Ajuntament, però reclamen que és necessari 

enfortir la imatge del CJ13-16 entre els seus companys i les seves 

companyes perquè sigui més conegut. Sobre el funcionament, ja els sembla 

correcte, entre d’altres raons, perquè han col·laborat en la seva definició.  

b. Segons l’apreciació del Govern local: Tècnicament el CJ13-16 es 

considera una bona eina i una escola d’aprenentatge en la participació però 

cal polir encara algunes qüestions, tant d’ordre intern (recursos i vehiculació 
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de propostes, per exemple), com d’externes (col·laboració amb els centres 

d’ESO i canals de recollida de l’opinió dels estudiants).     
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8. Fitxa descriptiva de l’òrgan de coordinació interna  

Grup Motor 

1. Ajuntament: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  

2. Nom de l’òrgan de coordinació interna: Grup Motor 

a. Regidoria o altre departament que lidera i coordina aquest òrgan: 

Regidoria d’Educació 

b. Regidor/a de referència (indicar nom i cognoms, càrrec/funció, e-mail i 

telèfon de contacte):  

Esther Salat i Llorente Regidora d’Educació, Universitat i Família 

esthersalat@santcugat.cat 93 565 70 00 

Tècnic/a de referència (indicar nom i cognoms, càrrec/funció, e-mail i 

telèfon de contacte):  

Eulàlia Formiguera i Vila Tècnica d’educació 

eulaliaformiguera@santcugat.cat 93 565 70 00 

 

3. Regidories i altres departaments representats per aquest òrgan: 

Tinència d’Alcaldia de Cultura, Coneixement i Promoció de la Ciutat, Regidoria 

d’Educació, Universitat i Família, Tinència d’Alcaldia de Benestar i Ciutadania, 

Regidoria d’Esports i Joventut i Comissionat de Participació Ciutadana 

4. Data de creació de l’òrgan de coordinació interna: 01/04/2013 

5. Relat del seu origen, trajectòria, funcionament habitual i activitats principals 

 

EL Grup Motor es posa en funcionament durant l’elaboració del PLIA, a finals del 

2014. El funcionament que segueix el Grup Motor és reunir-se un cop per 

trimestre, 4 cops anuals. Les funcions de l’Òrgan Motor és fer el seguiment del 

PLIA, coordinació i fer d’enllaç amb les entitats dels àmbits relacionats durant el 

procés de participació (Consell d’infants, AMPA, casals d’estiu, Consell Escolar 

Municipal, etc.).  

Durant aquests dos anys, els cursos 2014-15 i 2015-16 el Grup Motor 

bàsicament s’ha reunit per la coordinació i el seguiment dels dos òrgans de 

participació: Consell d’infants i Consell de joves 13/16. 

 

6. Avaluació del funcionament d’aquest òrgan de participació (indicant els resultats 

de l’avaluació i el procediment seguit): 

mailto:esthersalat@santcugat.cat
mailto:eulaliaformiguera@santcugat.cat
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Aquest òrgan no ha fet aquest exercici avaluador, una de les raons es deu a què 

el curs escolar encara no ha finalitzat.  

 

7. Optativament, indiqui, si n’hi ha, quins altres òrgans i/o accions de coordinació 

més rellevants s’han posat en pràctica amb entitats externes (altres AAPP, 

entitats educatives, associatives, empresarials, etc.) 

 

Altres òrgans de coordinació: 

 

 Aprenentatge i Servei –i Coordinació amb els serveis educatius del 

Departament d’Ensenyament pel seguiment de projectes d’Aprenentatge i 

Servei i Servei Comunitari. Enllaç entre entitats del territori i centres educatius. 

 Red Estatal de Ciudades Educadoras – Participació en grups de treball 

d’aquesta xarxa  

 Pla Educatiu d’Entorn – Lideratge institucional del PEE on en formen part 

entitats de la ciutat i centres educatius. 

 Pla d’Inclusió Social del barri de Sant Francesc. Co-lideratge de la Comissió 

formativa de la xarxa d’entitats del barri de Sant Francesc – Monestir. 

 Consell d’infants. El nostre Consell d’Infants participa al Consell Nacional dels 

Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) des de la seva creació i hi tenim 

dos representants.  
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9. Informació econòmica  

 

El Pla d’Alienació i Competitivitat Estratègica (PACTE) incorpora les següents línies 

de treball específiques a favor de la infància i l’adolescència de Sant Cugat del Vallès, 

reflectit un cop més, la transversalitat a tota l’organització municipal: 

 Sant Cugat, ciutat dels infants i les famílies 

 Ciutat d’oportunitats per a la joventut 

 Ciutat educadora, científica, culta i creativa 

 Cohesió i justícia social 

 Foment de l’esport i la vida saludable 

 Ciutat segura, cívica i saludable 

Així, la següent taula mostra la dotació pressupostària destinada al PLIA, provenint 

de l’Àmbit de Serveis a les Persones i del Patronat Municipal d’Educació: 

Taula 3. Detall de la dotació pressupostària destinada al PLIA 

 
Pressupost 

Ordinari 2014 

Pressupost 

Ordinari 2015 

Pressupost 

Ordinari 2016 

 

Línies de treball de l’Àmbit de Serveis a les Persones 

Sant Cugat, ciutat dels 

infants i les seves famílies 
77.265€ 74.715€ *€ 

Ciutat d’oportunitats per a 

la joventut 
53.801€ 90.189,39€ 162.000€ 

Ciutat educadora, científica, 

culta i creativa 
2.045.453,83€ 5.831.599,94€ 7.379.766,38€ 

Cohesió i justícia social 4.381.815,89€ 4.594.552,72€ 

6.803.754,38€ 

*(partides 

incloses aquí) 
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Foment de l’esport i la vida 

saludable 
1.234.833,45€ 1.107.398,76€ 1.104.357,45€ 

Ciutat tranquil·la, segura, 

cívica i saludable 
1.026.486,75€ 1.171.144,65€ 645.133€ 

 

Partides del Patronat Municipal d’Educació 

Programes educatius i 

centres 
6.329.906,25€ 6.365.694,18€ 6.634.578,25€ 

(Partida específica al PLIA) (51.000€) (78.000€) (103.000€) 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades cedides de l’Ajuntament. 

 

Cal a dir, que aquests totals inclouen el conjunt de les polítiques directes als 

infants i adolescents, el manteniment i inversió relatius als centres 

d’ensenyament i el personal més directament vinculat a aquests centres.   
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10. Bibliografia consultada 

 

Documents:  

 Pla Local d’Infància i Adolescència cedit per l’Ajuntament de Sant Cugat 

 Diagnòstic de la Infància i l’Adolescència de Sant Cugat del Vallès 

 Plec de condicions OMET 

 Documentació Marc Taller Jove 

 Acta Taula Local d’Infància 

 Estudi Consum Digital dels joves  

 Actes sessions de treball CEM 

 Estudi d’hàbits esportius dels adolescents de Sant Cugat del Vallès (2016) 

 Programa de dinamització juvenil a l’espai públic (2016) 

 Informe relatiu a la resolució de la convocatòria de subvencions per a 

projectes d’ApS del curs 2015-16 

 Pla estratègic en educació digital  

 Pla de comunicació de la Ciutat amiga de la infància 

 Pla d’acció CEM 

 Memòries Consell d’Infants cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15.  

 

Recursos online: 

 Guía de gestión del reconocimiento Ciudades Amigas de la Infancia y certamen 

de buenas prácticas http://ciudadesamigas.org/wp-

content/uploads/2015/12/guia_cai_2016_interactiva.pdf  

 Web municipal http://www.santcugat.cat/ i Facebook oficial de l’Ajuntament 

de Sant Cugat  

 Acta/Resum del Consell de joves 13/16 de Sant Cugat: 

http://www.santcugat.cat/files/651-9311-

fitxer/ActaresumdelConselldeJoves13_16de05_05_14.pdf   

 Reglament del Consell de Joves 13/16: http://www.santcugat.cat/files/651-

6884-fitxer/Reglament_ConsellJoves_BOP20140307.pdf i Instagram joves 

13/16:  @cjoves1316stc  

 Blog del Consell d’Infants http://interinfancia.net/  

http://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/12/guia_cai_2016_interactiva.pdf
http://ciudadesamigas.org/wp-content/uploads/2015/12/guia_cai_2016_interactiva.pdf
http://www.santcugat.cat/
http://www.santcugat.cat/files/651-9311-fitxer/ActaresumdelConselldeJoves13_16de05_05_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-9311-fitxer/ActaresumdelConselldeJoves13_16de05_05_14.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-6884-fitxer/Reglament_ConsellJoves_BOP20140307.pdf
http://www.santcugat.cat/files/651-6884-fitxer/Reglament_ConsellJoves_BOP20140307.pdf
http://www.instagram.com/cjoves1316stc/
http://interinfancia.net/
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 Guia 50 Consells d’Educació Digital a http://santcugat.org/files/651-8003-

fitxer/GuiaED_vONLINE-ca_20150609.pdf  

 Programació Xerrades i tallers de les AMPA (curs 2015-16) a 

http://www.santcugat.cat/files/651-8852-fitxer/XerradesTallersAMPA2015-

2016_151202.pdf  

 Proposta d’aprovació provisional del pla especial d’assignació d’usos i 

ordenació dels equipaments del parc del turó de can matas (Expedient núm. 

82004/14). http://www.cugat.cat/docs/160118-17-ple-equipaments-can-

matas  

 “Recels de la comunitat educativa als plans del Govern per introduir el mòbil 

a l’aula” i “Les escoles hauran de regular l’ús del mòbil el curs que ve” a 

http://www.ara.cat/  

 Ordenança de convivència ciutadana a http://www.santcugat.cat/files/651-

92-fitxer/convivencia.pdf  

 Programació cultural d’estiu a http://www.santcugat.cat/programa/sant-

cugat-al-descobert-2016  

 Guia per moure’t de forma sostenible i segura a 

http://www.gis.santcugat.cat/PlanolsButxaca/CarrilBici_StC.pdf  

 LLEI 25/2015 del voluntariat i de foment de l'associacionisme al DOGC a 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&document

Id=700159&language=ca_ES  

 Tot Sant Cugat http://www.totsantcugat.cat/  

 Ara.cat http://www.ara.cat/societat/Recels-comunitat-educativa-Govern-

introduir_0_1267673301.html 
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