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1. Introducció 

Aquest document recull la memòria de creació i primer any d’activitat del Consell de 

Ciutat de l’Ajuntament de Sant Cugat de l’any 2013, constituït el 30 d’octubre de 2012 

d’acord amb l’article 33 del reglament municipal de Participació Ciutadana. 

 

2. Antecedents 

L’Ajuntament de Sant Cugat va aprovar l’any 2011 un nou reglament de Participació 

Ciutadana amb l’objectiu d’impulsar la participació ciutadana. Una de les novetats que 

incorporava va ser la creació d’un Consell de Ciutat com a màxim òrgan de participació 

del municipi. Aquest espai incorpora representants de la resta de consells sectorials i 

territorials del municipi, de les entitats i organitzacions ciutadanes, de ciutadans 

d’especial rellevància ciutadana, de grups polítics municipals i de ciutadania no 

associada. 

Sant Cugat compta actualment amb una quinzena de consells de participació, entre 

consells de barri i consells i taules sectorials de diferents àmbits (Cultura, Esports, 

Polítiques Socials, Gent Gran, Consell d’Infants, Consell Escolar).  Però fins a la 

creació del Consell de Ciutat no existia cap espai  per sobre dels consells esmentats, 

que integrés els diferents àmbits formals de participació i permetés debatre els 

assumptes amb una visió global de ciutat. 

Les seves funcions principals són debatre els plans d’actuació generals, canalitzar 

queixes i suggeriments, emetre informes, promoure estudis i fer propostes en matèria 

de desenvolupament econòmic, local, planificació estratègica de la ciutat i grans 

projectes urbans.  

El repte ha consistit en posar en marxa aquest  consell de consells i dotar-lo d’un 

funcionament que permeti treure partit a la diversitat dels seus integrants i canalitzar 

eficaçment les seves propostes per garantir el seu  aprofitament per part del govern 

municipal.  

Per aquest motiu, calia imprimir el Consell de Ciutat d’una dinàmica de treball 

diferenciada de la resta d’espais de participació, que afavorís la deliberació i la 

formulació de propostes sobre projectes de ciutat, inclosos al pla d’actuació municipal. 

Al seu torn s’ha pretès incorporar el màxim d’aportacions i propostes possibles a 

l’actuació municipal, de forma que hi hagués una incidència real del consell en els 

projectes.
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3. Metodologia 

La metodologia de treball proposada pel debat al si del Consell de Ciutat s’ha elaborat 

a partir del primer encàrrec realitzat per l’alcaldessa als membres de l’espai. 

Concretament, la participació s’ha organitzat a l’entorn del document Estratègia social, 

econòmica i ambiental per Sant Cugat presentat al Consell de Ciutat. El document 

recull 22 projectes prioritaris de ciutat vinculats als objectius estratègics municipals.  

Els projectes s’han agrupat en 6 categories del següents àmbits d’actuació municipal: 

1. Cohesió i justícia social: 3 projectes. 

2. Ciutat educadora i foment de l’esport:  5 projectes. 

3. Ciutat dels infants, les famílies i la joventut:  2 projectes 

4. Empresa, comerç i ocupació: 5 projectes 

5. Territori, medi ambient i habitatge: 5 projectes. 

6. Mobilitat i seguretat: 2 projectes 

L’objectiu inicial del debat ha estat facilitar la deliberació i l’intercanvi d’opinió entre tots 

els participants sobre els 22 projectes del document estratègic. Així s’han incorporat 

les diferents percepcions dels membres del Consell amb les aportacions realitzades a 

partir del seu coneixement i experiència individuals.  En una segona etapa, es va posar 

en comú les conclusions d’aquesta deliberació i es va establir una priorització dels 

projectes a nivell de ciutat. 

 

Etapes: 

1) Fòrum virtual  

L’Espai Fòrum està actiu des del 1 de gener i fins a març de 2013. 

La dinàmica de treball ha consistit en la creació d’un fòrum a Internet on els membres 

del consell poden fer comentaris i aportacions sobre els 22 projectes objecte de 

consulta. Es demana als participants que facin aportacions als projectes de les 

diferents categories, garantint així que els participants opinin sobre una diversitat de 

projectes i no tan sols sobre aquells que més dominen o més els hi agraden. 

Mitjançant l’eina Delibera, els participants també han pogut expressar la seva 

priorització sobre cadascun dels projectes.  Per cada projecte, han disposat de quatre 

colors per expressar quin és el seu grau d’acord. 
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 Molt d’acord 

 A mitges 

 Gens d’acord 

 No ho sé 

 

Aquesta dinàmica permet per un costat visualitzar quin és el grau de prioritat dels 

projectes de cada àmbit i per l’altra recollir les opinions i propostes dels participants 

sobre cada projecte Al fòrum, els participants podien consultar una fitxa descriptiva 

dels 22 projectes a consulta. 

� Objectius 

Facilitar el debat entre un grup de persones heterogeni mitjançant l’ús de les TIC. Per 

això s’ofereix una plataforma privada amb accés amb contrasenya per cada 

participant. 

2) Taller de debat presencial  

La sessió de debat se celebra el  7 de juny 2013 

S’organitza un taller presencial amb els membres del Consell de Ciutat per posar en 

comú, debatre i prioritzar les aportacions proposades al fòrum virtual. En aquesta 

sessió, el debat es posa al dia amb informació actualitzada sobre l’estat dels 22 

projectes estratègics. 

La sessió de treball presencial s’ha concebut com un espai de debat, contrast i 

aprofundiment respecte els diferents projectes estratègics de Sant Cugat. Aquesta 

reflexió no parteix de zero, ja s’havien realitzat unes aportacions en el fòrum virtual, i 

per tant la dinàmica de treball consisteix en repassar cada projecte, primer recordant 

els trets generals del projecte recollits en la fitxa de projecte, després explicant 

sintèticament les aportacions realitzades durant el fòrum virtual, i finalment, presentant 

algunes informacions actualitzades de cada projecte. 

Per aconseguir que la sessió fos un espai de treball operatiu i eficient s’ha optat per 

una dinàmica àgil a través de la qual un moderador presentava la informació referent a 

cada projecte i després s’obria un torn de paraules per contrastar i enriquir les 

aportacions realitzades. I mentre un moderador conduïa el debat entorn els diferents 

temes un altre facilitador/a exercia de relator del grup apuntant les aportacions dels 
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assistents. Posteriorment s’han repassat les idees valorant el grau d’acord dels 

membres del Consell de Ciutat respecte cada aportació. 

L’estructura bàsica del treball en grup s’ha articulat entorn a tres moments: 

1- Presentació de les informacions de cada projecte. 

2- Debat i reflexió entorn a cada projecte. 

3- Tancament de les idees dels membres del Consell de Ciutat. 

El Taller de Debat és la segona etapa de treball del Consell de Ciutat i es posa en 

marxa dos mesos després de finalitzar el Fòrum virtual. Les conclusions de la 

dinàmica es recullen en un segon informe  de treball, on hi consten les aportacions que 

el grup ha consensuat per a cada projecte. 

� Objectius 

Es fomenta la reflexió conjunta per tal d’arribar a conclusions sobre els projectes amb 

el màxim consens possible. Extreure i compartir les idees dels membres del Consell de 

Ciutat respecte cadascun dels 22 projectes de ciutat. 

Aquesta segona etapa s’ha realitzat amb el suport de la consultora Iniciatives i 

Dinàmiques Comunitàries. 

 

3) Lliurament informe del taller (juliol 2013) 

Es lliura l’informe del taller als participants, que recull les conclusions del treball 

realitzat pels membres del Consell sobre els 22 projectes. Aquest informe s’envia als 

consellers i es trasllada també als diferents àmbits municipals de l’Ajuntament per 

preparar el document final de retorn. 

 

4) Presentació document de retorn i conclusions (novembre 2013) 

Es convoca una sessió ordinària del Consell per presentar la resposta dels diferents 

àmbits de l’Ajuntament a les propostes realitzades pels membres del Consell de Ciutat 

sobre els vint-i-dos projectes estratègics de ciutat. Els responsables polítics i tècnics 

expliquen l’estat dels 22 projectes estratègics i donen resposta concreta a cadascuna 

de les propostes rebudes en cada projecte. Un cop acabades les intervencions sobre 
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el retorn a les propostes fetes, hi ha un torn obert d’intervencions perquè els assistents 

puguin fer propostes i suggeriments sobre les qüestions tractades a la reunió.   

Es lliura als participants l’informe de retorn, que recull les respostes de l’equip de 

govern de Ajuntament a la tasca feta durant el primer curs pel Consell de Ciutat. 

Aquesta sessió suposa el tancament del primer any de treball. 

4. RELACIÓ DE PROJECTES A DEBAT 

1. COHESIÓ I JUSTÍCIA SOCIAL         

1.1. Impulsar el Pla de lluita contra l'exclusió social i la pobresa     

1.2. Oficina de voluntariat social i cívic        

1.3. Organitzar la Copa Internacional de Futbol-7 per a persones amb paràlisi cerebral   

 

2. CIUTAT EDUCADORA I FOMENT DE L’ESPORT       

2.1. Promocionar un centre de grau superior d’arts escèniques     

2.2. Potenciar el projecte d’aprenentatge - servei a les escoles     

2.3. Impulsar el campus universitari de Sant Cugat      

2.4. Posar en marxa la Biblioteca de Volpelleres      

2.5. Impulsar el projecte de millora dels equipaments esportius     

 

3. CIUTAT DELS INFANTS, LES FAMÍLIES I LA JOVENTUT      

3.1. Mantenir la certificació per part d’UNICEF de Sant Cugat com a Ciutat Amiga 

de la Infància i elaborar el Pla d’Infància       

3.2. Elaborar el Pla d’Orientació Juvenil i crear l’Oficina d’Emancipació    

 

4. EMPRESA COMERÇ I OCUPACIÓ         

4.1. Reforçar el posicionament de Sant Cugat com a referent per a l’emprenedoria  

4.2. Col·laborar amb els municipis veïns en els projectes impulsats des dels consocis 

del Catalonia Innovation Triangle (CIT) i àmbit B-30      

4.3. Projecte de 42 habitatges per a gent gran, locals comercials i aparcament a 

l’Avinguda Rius i Taulet          

4.4. Posar en funcionament el Mercat Municipal de Volpelleres     

4.5. Optimitzar les oportunitats de reinserció de les persones aturades a Sant Cugat 

 

5. TERRITORI, MEDI AMBIENT I HABITATGE        

5.1. Oficina Local d’Habitatge         

5.2. Pla de preservació i usos de les Masies de Can Canyameres i Can Rabella   

5.3. Smart and Green City         

5.4. Organitzar el Congrés CONAMA Local 2013      

5.5. Elaboració i aprovació del Pla Local de l’Energia     



� ��

 

6. MOBILITAT I SEGURETAT         

6.1. Aprovar i implantar el Pla de Mobilitat Urbana      

6.2. Fer una nova comissaria de la Policia Local  
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6. AVALUACIÓ 

Les diferents etapes de treball han estat avaluades pels membres del Consell de 

Ciutat, per mitjà d’un qüestionari anònim que se’ls va facilitar en una de les sessions 

presencials.  A més de poder valorar diferents aspectes del procés, els participants 

també van poder expressar els seus comentaris, queixes o suggeriments. 

Al final del Taller de Debat, els participants van respondre a un petit qüestionari per 

recollir el grau de satisfacció (de l’1 al 5 respecte cadascun, on 1 seria gens satisfet i 5 

seria molt satisfet) sobre diferents ítems i la valoració global de la Sessió de treball i 

del Procés en general va ser bona, com podem observar en el següent gràfic: 

�

També es pot destacar el  grau de satisfacció general respecte el Taller de debat en 

els diferents aspectes avaluats al final de la  sessió presencial. 

�
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El més positiu d’aquesta sessió per als participants va ser la dinàmica de treball i la 

discussió de la reunió. Els va permetre interactuar amb consellers que no coneixien i 

fer una reflexió conjunta. 

7. RESULTATS DEL PROCÉS: 

7.1 - Resultats Informe Fòrum Virtual 

El primer procés de debat del Consell de Ciutat amb l’objectiu de recollir les primeres 

valoracions i comentaris sobre els 22 projectes estratègics de ciutat es va produir 

virtualment en un Fòrum Virtual. 

En aquest fòrum d’Internet els membres del consell van poder fer comentaris i 

aportacions sobre els projectes estratègics a consulta, mitjançant l’eina Delibera, 

expressant així la seva priorització sobre cadascun d’aquests. 

Al llarg dels 3 mesos en què va estar obert aquest canal van participar-hi 18 persones 

dels 21 membres del Consell de Ciutat, amb un total de 226 valoracions i 338 

comentaris. 
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La resposta dels consellers i conselleres va ser molt positiva. La participació va ser 

alta i va haver-hi molta dedicació i idees per part dels consellers a l’hora de valorar els 

projectes i fer aportacions. Era bàsic que aquesta etapa fos participativa i no 

contemplativa, i efectivament va esser així. 

Com a exemple, a continuació s’exposen els resultats del projecte número 3 del Consell 

de Ciutat amb els seus corresponents comentaris obtinguts del punt 3.1. 

3. Ciutat dels infants, les famílies i la joventut 
 

 

Resultats amb els corresponents comentaris: 
 
3.1. Mantenir la certificació per part d’UNICEF de Sant Cugat com a Ciutat Amiga de la Infància 
i elaborar el Pla d’Infància 

 Ja que Sant Cugat ha aconseguit la certificació i Unicef ho auditarà cada 2 anys està bé 
mantenir-ho. Escrit per Emilia Costa el 14 / 01 / 2013 
 

 No estic al corrent sobre el Pla d'Infància, però sent Sant Cugat una de les ciutats amb més 
infants de Catalunya, crec que tot allò que pugui millorar el seu estatus, val la pena treballar-hi. 
Escrit per Maria Rosa Caballé el 10 / 02 / 2013 
 

 Si s'ha fet l’esforç per aconseguir la certificació, s'ha de seguir treballant per mantenir-la. Els 
infants son el futur i Sant Cugat en te forces. Escrit per Albert Verges el 26 / 02 / 2013 
 

 Francament m'interessa més mantenir els fets que han dut la ciutat a aconseguir aquesta 
certificació que la certificació en si. Escrit per Amadeu Pi el 27 / 02 / 2013 
 

 Conservar aquest certificat no em sembla ni be ni malament. Hi ha alguna ciutat que no sigui 
amiga de la infància (de paraula)? Escrit per Eduard Jener el 27 / 02 / 2013 
 

 El pla d'infancia em sembla be, pel que van explicar es necessiten molts requisits pel tema 
d'Unicef. No se si ens aporta beneficis o mals de cap. Escrit per Maite Pérez el 28 / 02 / 2013 
 

 Des del meu punt de vista garantir l’escolarització i potenciar polítiques educatives de qualitat 
és bàsic. També fomentar els valors de l’esport, donar suport als clubs i fomentar la salut. Millor 
ser-ne partícips malgrat no ser de vital importància. Escrit per Josep Carne el 06 / 03 / 2013 
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 Crec que és bo mantenir el que ja tenim i de cara a futur - més que renovar el títol- és veure 
si estem obtenint els objectius que ens vam fixar. La nostra avaluació és positiva? Si és que si, 
endavant. Escrit per Rafael Gómez el 31 / 03 / 2013 
 

 Si mantenir la certificació suposa defensar i fomentar uns valors, benvolguts siguin (per 
sobre de la certificació, com diu en Amadeu Pi) Escrit per David Herrero el 31 / 03 / 2013 
 

 Si mantenir la certificació suposa defensar i fomentar uns valors, benvolguts siguin (per 
sobre de la certificació, com diu en Amadeu Pi) Escrit per David Herrero el 31 / 03 / 2013 
 

 

7.2 - Resultats Informe Taller Debat 

En base a les aportacions realitzades a través del Fòrum Virtual, el Taller Debat va 

permetre fer un procés de reflexió sobre els 22 projectes estratègics per la ciutat de 

Sant Cugat, en una sessió de treball presencial. 

En un espai de debat i aprofundiment respecte els diferents projectes estratègics de la 

ciutat, els membres del Consell de Ciutat varen afegir i matisat els comentaris i 

observacions que van considerat oportú sobre cada projecte. Quantitativament, 16 

persones van formar-hi part i es varen aconseguir 47 aportacions per part dels 

membres del Consell de Ciutat de Sant Cugat, respecte els 22 projectes de ciutat 

plantejats en la sessió de treball que va tenir lloc a la Casa de Cultura de Sant Cugat 

entre les 18:00 i les 21:00 hores. 

Com a exemple, a continuació s’exposen els resultats del punts 2.1 corresponent al 

projecte número 2 del Consell de Ciutat. 

2. CIUTAT EDUCADORA I FOMENT DE L’ESPORT 
 

2.1. Promoure un centre de grau superior d’arts escèniques i de gestió                                          

d     d’empreses culturals. 
 

� El Teatre Auditori, quan es va construir, entre els seus objectius també estava oferir un 

espai perquè la gent de Sant Cugat dedicada a les arts escèniques tinguessin un espai 

on realitzar la seva activitat. Aquest objectiu no es va assolir, ja que la grandària de la 

sala construïda, amb 750 localitats, malgrat ser un èxit rotund en la programació 

d’espectacles, no s’adequava per a l’ús de les entitats i agents locals. Però, el projecte 

inicial constava d’una altra sala, la Sala B. Aquest espai, amb 400 localitats, si que 

s’adequaria més a les necessitats i potencialitats de les entitats locals. Per tant, des del 

Consell de Ciutat es valora positivament i es celebra la construcció de la sala B.  

� Tot i això, es vol fer constar que l’actual Auditori disposa d’ una sala als baixos que no 

es fa servir perquè no té sortida d’emergència. El Consell de Ciutat coincideix en 

assenyalar que  la recerca d’una solució per condicionar aquesta sala i poder fer-la 
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servir ha de ser prioritari. Es tracta d’una solució fàcil i molt útil, que tindria un impacte 

directe sobre l’activitat de les entitats locals. Com a alternativa de finançament, per 

exemple, es suggereix buscar un patrocini d’empresa privada per solucionar la sortida 

d’emergència.  

� Respecte la nova oferta de batxillerat artístic, es valora de manera positiva, i 

s’assenyala que l’oferta de batxillerat artístic és privada, i que no existeix cap altra 

oferta similar a la resta d’instituts. 

 

8. EQUIP DE TREBALL i ACTORS PARTICIPANTS 

La constitució i el procés de funcionament del Consell de Ciutat s’ha impulsat des de la 

regidoria de Participació Ciutadana, amb la col·laboració de l’alcaldia i l’equip directiu 

de l’Ajuntament. El procés ha comptat també amb el suport extern de dues 

consultores. Els principals actors han estat els 20 membres del Consell, en 

representació dels seus respectius consells, organitzacions i entitats. Cal esmentar 

que els representants dels grups polítics municipals van decidir de mutu acord no 

participar en el procés de debat del Consell per no interferir en les propostes 

ciutadanes. Un cop presentat l’informe de retorn, els grups municipals van tenir 

l’oportunitat de fer les seves aportacions. A proposta de l’oposició, s’han inclòs a la 

memòria final del procés aquelles mocions presentades al ple municipal que tenen 

alguna relació amb els projectes objecte del debat. 

9. TRANSVERSALITAT I COORDINACIÓ AMB DEPARTAMENTS DEL 

GOVERN MUNICIPAL  

El procés endegat amb el Consell de Ciutat ha implicat el treball transversal amb 

diferents departaments del govern municipal, ja que els 22  projectes que s’han posat 

a debat, s’emmarquen en àmbits com Polítiques socials, Ocupació, Urbanisme, Medi 

Ambient, Habitatge, Educació, Esports, Mobilitat Cultura i Seguretat. Els departaments 

municipals han proporcionat la informació de partida de cada projecte i durant el debat 

han facilitat dades per actualitzar-los i respondre les consultes i preguntes dels 

participants en les fases inicials del debat. Així mateix, les àrees del govern han 

facilitat les respostes que han permès elaborar el retorn sobre cada projecte, en 

contestació a  les propostes realitzades pel Consell de Ciutat. 
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10. DIFUSIÓ D’ INFORMACIÓ  

El pla de comunicació ha tingut com a finalitat donar a conèixer el Consell de Ciutat i la 

seva tasca entre la ciutadania en el seu primer any de treball. Amb aquest objectiu 

s’han portat a terme les següents accions: 

o Edició d’un díptic informatiu sobre els canals de participació de l’Ajuntament, 

entre els quals el Consell de Ciutat. 

o Inserció de publireportatge en publicació d’àmbit local. 

o Redacció de notes de premsa sobre les diferents etapes de treball. 

o Invitació a la premsa local a les sessions públiques del Consell de Ciutat. 

Així mateix, s’ha fet difusió del Consell i les seves activitats a la plana web municipal. 

 

11. RETORN ALS/ LES PARTICIPANTS 
 

El retorn final s’ha fet a les persones membres del Consell de Ciutat al finalitzar el 

procés, en una sessió pública. Es va lliurar un document on es recollien les respostes 

a les aportacions rebudes per cadascun dels 22 projectes estratègics a consulta. 

Prèvia a aquesta sessió hi ha hagut diverses sessions de treball en què s’ha fet retorns 

parcials als representants en el tancament de cada etapa, amb el lliurament dels 

corresponents informes i altres documents de treball. 

Per últim, s’ha elaborat una memòria del primer any de treball del Consell de Ciutat 

que es lliurar tant als membres com als diferents consells representats. 

 

12. IMPACTE EN LA POLÍTICA PÚBLICA I  LA GESTIÓ MUNICIPAL 

L’objectiu dels projectes seleccionats i la metodologia de treball aplicada ha estat 

propiciar que les propostes i aportacions realitzades pel Consell s’incorporessin als 

plans i actuacions municipals. Així, els 22 projectes que es posen a debat pertanyen a 

l’estratègia municipal i en alguns casos es troben ja en fase de realització. Els 

interlocutors del Consell en les sessions de treball han estat directament els 

responsables polítics i tècnics d’aquests projectes, per tant les propostes del Consell 

han pogut ser escoltades i quan ha estat el cas, recollides, directament pels 

responsables d’executar els projectes.  
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De la part metodològica, s’ha intentat procurar les eines adequades per tal de facilitar 

el debat i la formulació de propostes concretes i de consens per generar impactes en 

les polítiques públiques en què s’inscriuen els projectes debatuts. 
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