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PRESENTACIÓ  
 
Aquest document recull la resposta que han facilitat els diferents àmbits de l’Ajuntament a les 

propostes realitzades pels membres del Consell de Ciutat sobre els 22 projectes estratègics de 

ciutat. Incorpora també la informació facilitada pel govern municipal al Consell a la sessió de 

retorn celebrada el 4 de novembre de 2013.  

 

1. COHESIÓ I JUSTÍCIA SOCIAL 

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

 

Aportacions Consell de Ciutat 

 

� Preocupa que una diagnosi rigorosa de l’exclusió social i la pobresa a Sant Cugat del 

Vallès impliqui un ventall de temes tant ampli que sigui impossible de gestionar-los. Així doncs, 

es proposa prioritzar temàtiques d’acord amb aquesta diagnosi, que s’ajustin a la capacitat 

d’actuació real de l’Ajuntament, a les seves competències, etc.  

� En aquest sentit, és necessari tenir en compte que mai es comença de zero. Per tant, 

aquest Pla ha de tenir en compte el treball previ, ja que de tots els temes que es tractin i 

prioritzin alguna acció i experiència ja s’ha fet o s’està desenvolupant.  

� Els membres del Consell de Ciutat consideren que seria bo que s’informés al Consell 

dels resultats de la diagnosi que està previst tenir enllestida a l’octubre de 2013. 

� Respecte a la intervenció, es proposa treballar des d’un punt de vista i un abordatge 

integral, no tractar únicament la pobresa infantil, sinó incidir des de diferents intervencions amb 

la família per evitar l’exclusió social.  

� També s’alerta que el disposar d’una Taula d’habitatge i una Taula d’inclusió social no 

significa tenir les coses resoltes. Aquests espais de treball conjunt faciliten la coordinació i la 

definició d’unes estratègies i línies d’actuació conjuntes, però la feina a fer és molta.   

� S’informa que els dia 18 de juny s’inicia una experiència anomenada Compartim taula. 

Es tracta d’un conveni entre l’Ajuntament de Sant Cugat i una residència geriàtrica del municipi 

per donar dinars a la gent gran, prèvia derivació de serveis socials.  

 

Resposta Ajuntament 

 
� En general, estem d’acord amb els punts plantejats.  Creiem que el Pla és una 

oportunitat per canviar moltes coses. El Pla ha de ser integral i cal una acció conjunta.  

� Sobre la metodologia, cal una diagnosi rigorosa, idea que es comparteix. S’ha de posar 

en valor el que ja es fa i el que no es fa prou bé però per planificar aquestes accions cal 

prioritzar; saber què es pot fer. L’Ajuntament té una realitat i explica que tots ens hem 

d’adaptar a la realitat que tenim 
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� Estem tancant la diagnosi del Pla de Lluita contra l’Exclusió, per tant podem informar de 

les actuacions previstes al proper Consell de Ciutat. 

 

 

1.2 Reconvertir l’Oficina de voluntariat social en Oficina del Voluntariat 

 
Aportacions Consell de Ciutat 
 

� Com ja es comentava en les aportacions al fòrum virtual, no es diferencia entre 

voluntariat cívic i social. En tot cas, es coincideix que l’objectiu és ampliar les 

possibilitats de voluntariat.  

� Es coincideix en la diagnosi sobre la situació actual del voluntariat. Per una banda, es 

necessiten més voluntaris, ja que les administracions tenen menys recursos i les 

necessitats de la població són majors. Per una altra banda, la ciutadania vol participar i 

aportar a la comunitat d’alguna manera, i això ha provocat l’augment de persones 

voluntàries. Com exemple, es cita que avui dia Creu Roja i Càritas tenen més voluntaris 

que mai.  

� En aquest sentit, s’observa que el voluntariat està vinculat a la cultura d’un poble, i per 

tant, es reflexiona sobre si s’hauria o no de promocionar. Tot i això, es coincideix en la 

necessitat d’incentivar-lo i sobretot, de facilitar canals per donar resposta a aquesta 

voluntat. Així, es valora positivament la centralització en una Oficina de Voluntariat, en 

tant que facilita informació i canalitza demandes i ofertes.  

� Respecte als col·lectius voluntaris, s’alerta i s’acorda no excloure a la gent gran com a 

voluntaris, tenir en compte que és un col·lectiu que pot/vol aportar. També es reforça la 

idea que pels joves és un aprenentatge positiu, que estaria bé treballar per buscar la 

manera d’obrir el voluntariat a menors.  

 

Resposta Ajuntament 

�  Tot i el canvi de nom,  no cal patir perquè serà una oficina del voluntariat global. 

� És cert que la situació de crisi fa augmentar el volum de gent que fa voluntariat, però no 

només aquests sinó també la demanda i el número de projectes. Això té una doble 

vessant: La oportunitat de promoure un canvi de cultura, el valor de la tasca social, 

però també és un repte que cal gestionar amb forta capacitat perquè sigui efectiu. 

L’Oficina està fent aquests canvis però poc a poc, no s’ha de córrer. 

� S’ha parlat amb els entitats esportives, culturals i s’aniran generant complicitats per 

enfortir la xarxa en diferents àmbits i intentar no saturar-la. 

 
1.3. Organitzar la Copa Internacional de Futbol-7 per a persones amb paràlisi 
cerebral  
 
Aportacions Consell de Ciutat 
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� No es tracta de fer un acte puntual, sinó de donar una continuïtat al treball, treballar el 

dia a dia amb les famílies, potenciar el voluntariat, etc. 

� Cal tenir en compte la relació amb les famílies dels discapacitats abans de la Copa per 

conèixer les seves necessitats i fer un seguiment posterior del servei. 

� Un esdeveniment d’aquest tipus pot donar visibilitat al col·lectiu i a les entitats que hi 

treballen a la ciutat. La inauguració de la Copa es pot convertir en una gran festa en la 

que hi participin les entitats de la ciutat i la ciutadania, projectant no únicament una 

bona gestió, sinó també la capacitat acollidora de Sant Cugat. 

� Seria interessant buscar fons de finançament externes, com Danone, que organitza tots 

els anys la Danone Nations Cup, un torneig d'abast mundial de futbol-7 per nois i noies.  

� Es mostren algunes reserves respecte a donar prioritat del pressupost a aquest 

esdeveniment o la data de realització, ja que l’agost no es considera un bon mes.  

 
Resposta Ajuntament 

 

� Al tractar-se d’un acte esportiu que efectivament estava confirmat amb anterioritat, el 

debat sobre la seva realització quedava restringit bàsicament al consens que hi ha, 

avui per avui, sobre la necessària reflexió que s’ha de produir prèviament a 

l’organització de qualsevol gran esdeveniment de ciutat. 

� En tot moment, l’Ajuntament ha compartit amb els membres del Consell de Ciutat  la 

necessitat que aquest tipus d’esdeveniments amb col·lectius específics han de gaudir 

d’un treball previ i tenir continuïtat. En aquest sentit, creiem que a Sant Cugat es 

compleix aquest principi de la mà de les entitats del sector i la sensibilitat i col·laboració 

de l’Ajuntament en aquest àmbit. 

� El Consell de Ciutat també va mostrar la seva preocupació per l’impuls del voluntariat. 

En aquesta línia, l’Oficina del Voluntariat ha pogut mostrar-se a la ciutat com a 

generadora de cohesió social. Del nucli central de voluntaris, format per un grup de 150 

persones, la meitat aproximadament eren residents a la nostra ciutat. 

� De la mateixa manera, en el Consell de Ciutat es proposava aprofitar l’esdeveniment, i 

en especial la inauguració,  per donar a conèixer Sant Cugat. Aquest és un objectiu que 

va ser assumit des d’un principi per l’Ajuntament tant en la inauguració com en altres 

actuacions com poden ser la roda de premsa , la presentació de la mascota, la 

cloenda, etc. El món associatiu i cultural de la ciutat van ser presents en la inauguració, 

i malgrat la dificultat de les dates en que es duia a terme l’esdeveniment, la seva 

presència va contribuir a l’esmentada projecció. 

� Com no podia ser d’una altre manera la necessitat de cercar finançament ha estat 

present en les aportacions del Consell de Ciutat. Aquest objectiu s’ha acomplert 

parcialment però s’ha vist la gran dificultat existent que en aquests moments hi ha per 

aconseguir-ho.  
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2. CIUTAT EDUCADORA I FOMENT DE L’ESPORT 
 

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

d’empreses culturals 

 

Aportacions del Consell de Ciutat  

 

� És important el foment de la cultura a la nostra ciutat:  

Com a eix de la vida artística i cultural de la ciutat, impulsant el centre de manera molt 

interactiva amb el desenvolupament dels col·lectius locals (per exemple, teatre 

amateur), implicant-s’hi en la vida cultural de la ciutat i en els col·lectius locals dedicats 

a les arts escèniques, dinamitzant equipaments etc. En definitiva, que no s’instal·lin 

només a la ciutat, que la ciutat se n'aprofiti per mantenir el talent a la ciutat.  

� En clau d'indústria cultural: es podria formar empresaris en aquest camp. És una 

manera de crear riquesa i ocupació i pot ser un complement idoni per fer de Sant Cugat 

un campus universitari potent. 

� El nou Centre seria interessant lligar-ho amb el Teatre Auditori per tal que aquest fos 

una plataforma del centre i el centre una fàbrica de continguts i iniciatives pel Teatre 

Auditori. També caldria aprofitar i rendibilitzar l'equipament de l'escola de música. 

� La Sala B anunciada amb la col·laboració del grup Montcau ha de ser també per les 

entitats teatrals d'aquí, és un compromís fet des de la inauguració del Teatre-Auditori.  

� Caldria fer un estudi econòmic previ, del seu cost inicial i de la seva rendibilitat. Es 

mostren reserves ja que es valora que altres projectes són més necessaris.  

� El Teatre Auditori, quan es va construir, entre els seus objectius també pretenia 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 

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.  
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� 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.  

 

Resposta Ajuntament 
 

� Sobre la importància de fomentar la cultura a la nostra ciutat, cal dir que Sant Cugat és 

una ciutat de talent i qui guanyi el concurs per la construcció del centre de grau 

superior d’arts escèniques de ben segur que sabrà valorar-ho. 

� És evident que l’empresa cultural cada vegada té un paper més important en el sector 

terciari. Promoure un centre de grau superior d’arts escèniques representarà un impuls 

per aquest sector a Sant Cugat i a Catalunya. Es crearan llocs de treball directes. I 

haurà de ser una plataforma d’iniciatives que s’hauran d’acabar convertint en 

empreses. 

� Respecte la vinculació del nou Centre amb el seu entorn, les sinèrgies són evidents. 

Modificar el PGM per poder-hi encabir un centre de grau superior d’arts escèniques en 

l’espai de l’Arboretum només té sentit  per l’entorn: cinemes, Biblioteca, Escola de 

Música i Conservatori, Teatre-Auditori i ESADE-Creàpolis. 

� Respecte la Sala B, l’empresa a la qual fan referència no ha anunciat res en aquest 

sentit. Sí que ha mostrat interès en poder participar en un concurs per tal de promoure 

un centre de grau superior d’arts escèniques. Ha estat des de l’Ajuntament que s’ha 

plantejat que la torna per ocupar un sòl públic podria incloure la Sala B. Ocupar un sòl 

públic seria el retorn a la ciutat, un benefici que descansa en la compensació per tal 

que prevalgui l’interès general en l’operació. 

� En aquesta operació l’ajuntament no ha de tenir despeses. La Sala B hauria de ser un 

benefici net i per tant no posa en contradicció  altres operacions en curs. 

� És del nostre interès que la Sala B aparegui en les bases del concurs per tal de que 

aquest espai s’adeqüi a les necessitats i potencialitats de les entitats locals. 

� La sala dels baixos a la qual es fa referència en les aportacions del Consell, l’ocupa en 

l’actualitat el taller d’escenografia del teatre, que ha donat importants èxits artístics i 

econòmics . El que proposa el Consell es una obra de gran envergadura i considerem 

que l’objectiu a assolir es veuria millorat en una Sala B unida al teatre i sense malmetre 

el taller actual. 

� Respecte la nova oferta de batxillerat artític, aquesta operació ens dóna sortida a un 

equipament buit els matins i reportarà ingressos econòmics per l’Ajuntament. 

 

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

 

      Aportació Consell de Ciutat 
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� Es demanda tenir més informació dels projectes de l’Aprenentatge Servei. Es valoraria 

de manera positiva disposar d’un espai virtual on consultar els projectes i escoles que 

hi participen. 

 

Resposta Ajuntament 

 

� Objectius  2013/2014: 

o Aquest curs des de el servei d’educació s’ajuda a identificar als centres 

educatius, entitats i associacions projectes d'aprenentatge i servei amb 

l'objectiu d'assessorar-los i potenciar-los. Al mateix temps també aquest 

curs en el subweb d’educació de la web municipal s’inclouran tots els 

projectes d’aprenentatge i servei realitzats en el municipi. 

 

� A l’ANNEX que trobareu al final d’aquest document podeu consultar la relació de 

projectes d’Aprenentatge i Servei del curs 2012-2013. 

 

2.3.Impulsar el campus universitari de Sant Cugat 

       

       Aportació Consell de Ciutat 

 

� El Consell de Ciutat qualifica aquest projecte com interessant però no prioritari en 

aquest moment.  

 

Resposta Ajuntament 

 

� Sant Cugat és una ciutat educadora des de la infància fins als estudis superiors. El 

projecte campus universitari implica la vinculació de les institucions docents amb el 

nostre municipi i un acompanyament per part de l’administració local de les 

problemàtiques que es derivin de llur activitat. És per això que aquest any es pretén 

impulsar la redacció d’un projecte que  derivi en un pla d’actuació que haurà de cercar 

les sinèrgies entre universitats, empreses i administració. 

 

 

 2.4. Posar en marxa la Biblioteca de Volpelleres 

 

Aportacions Consell Ciutat  (respostes en negreta) 

 

� És necessari estudiar i plantejar l’equilibri territorial en la distribució dels equipaments, en 

especial les biblioteques, i atenent a la població dels barris.  Així mateix, també caldria 

estudiar la prioritat pressupostària d’acord amb les necessitats i la dinàmica del barri i de 
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la població. Per una banda, es planteja la necessitat prèvia que el barri tingués una 

capacitat social pròpia i per tingués aquesta necessitat. Però es destaca el paper que pot 

exercir un equipament d’aquesta mena en el desenvolupament del barri, la cohesió dels 

seus residents, com espai de trobada, relació i cultura, etc. 

� Respecte al model, hi ha qui aposta per una biblioteca gran i centralitzada amb molts 

recursos que més d’una i amb pocs llibres, recursos, etc. També s’assenyala que seria 

interessant muntar un centre multifuncional d'accés al coneixement on la biblioteca fos un 

dels seus components. Hi ha qui destaca els recursos que es requereixen per 

condicionar una biblioteca i la dificultat per omplir-les de gent. 

� Es coincideix en valorar la biblioteca central com a un èxit, així com la biblioteca de Mira-

sol també. Davant aquest escenari, sorgeix la pregunta de quin criteri caldria aplicar en la 

decisió d’on s’hauria d’ubicar la tercera biblioteca del municipi. Existeixen diferents 

respostes entre els membres del Consell. Per una banda, hi ha qui defensa dotar de 

biblioteca a barris ja consolidats socialment i demogràficament, com la Floresta, i no en 

barris que encara estan en desenvolupament inicial, tant pel que fa als seus residents 

com a la dinàmica entre ells. Per una altra, hi ha que defensa el paper de la futura 

biblioteca a la zona de Volpelleres coma eina de dinamització i pol d’atracció al nou barri. 

El debat de fons estava en el fet de destinar una quantia tant important de diners per a 

invertir en una biblioteca quan després no hi havia diners per a altres coses. Es conclou 

que la biblioteca és necessària però segurament no és oportú destinar tants diners a 

aquest equipament, si bé es reconeix que es desconeix els cost d’equipar-la. 

� Es recorda que no es construeix un nou edifici, sinó que s’aprofita un local de 

PROMUSA. Des de l’Associació de Veïns i Veïnes s’assenyala que ells sí que tenen la 

voluntat i la demanda de crear un espai com la biblioteca que serveixi d’instrument de 

cohesió social, tot i que no cal que tingui un cost tan elevat. En aquesta línia, es 

demanda l’explicació de perquè el cost és tan elevat.  

� La descentralització d’equipaments es valora positivament, com a estratègia de 

potenciació i projecció de noves centralitats arreu del municipi. 

� Respecte a les febleses de disposar de diverses biblioteques, es detecta una certa 

dispersió de les col·leccions de llibres (especialment juvenils), de manera tal que costa 

llegir-se una col·lecció completa si només es va a una de les biblioteques del municipi. 

 

Resposta Ajuntament 
 

� El Pla de Biblioteques de la ciutat contempla fer la Biblioteca de Volpelleres Miquel 

Batllori, ampliar la Biblioteca Central Gabriel Ferrater i fer una altra Biblioteca de 

proximitat a Valldoreix. 

� El principal objectiu de les Biblioteques és el foment de la lectura i l’escriptura, ara bé 

les biblioteques de proximitat tenen també una clara tasca social i de difusió cultural a 

través de les seves activitats. 
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� La Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori tindrà un cost semblant al de la Biblioteca 

de Mira-sol Marta Pessarrodona, partint de la base que s’han fet en edificis de 

PROMUSA i la gestió de la construcció també és a càrrec de l’empresa municipal.  

També tindran els mateixos metres quadrats i personal, i una obertura de 35 hores 

setmanals. 

� El cost previst per la Biblioteca de Volpelleres és d’un 1.3 milions d’euros més el 

mobiliari i s’habilitaran més de 1.200 metres quadrats amb dues aules i una petita sala 

de conferències, i un laboratori del Centre de Visió per Computadora de la UAB. 

� Certament, la descentralització d’equipaments com a estratègia de potenciació i 

projecció de noves centralitats arreu del municipi es contempla en el Pla de 

Biblioteques confeccionat amb la Diputació de Barcelona. 

� Durant el 2012 i 2013 no s’ha disminuït el pressupost de fons de llibres, i disposem d’un 

servei de préstec intern per poder disposar dels llibres de les altres biblioteques. 

 

2.5. Impulsar el projecte de millora dels equipaments esportius 

Aportacions Consell de Ciutat 

 

� En general, l’acord gira entorn a una millora contínua en temes de manteniment i 

seguretat dels equipaments esportius existent i el seu aprofitament, i no tant en noves 

construcció perquè, si  bé el foment de l'esport és clau, en especial a nivell 

infantil/juvenil, segurament avui dia hi ha temes que mereixen una atenció econòmica  

més prioritària.   

� Aquesta millora s’hauria de fer amb creativitat: màxima millora amb el mínim de 

despeses. 

� Caldria fer un estudi del que falta i veure si es podrien fer convenis amb clubs privats, 

en benefici de tots. També caldria treballar per procurar incrementar-ne el grau d'ús. 

� En tot cas, caldria concretar més quines són les actuacions previstes per poder-les 

valorar.  

� S’acorda que és prioritari incloure la millora dels vestuaris del pavelló. Es ressalta que 

els vestuaris estan en molt males condicions, i que amb una inversió petita millorarien 

molt les condicions d’ús d’aquest equipament.   

� També es consensua estudiar mesures per evitar els robatoris en els equipaments 

esportius.  

 
Resposta Ajuntament 
 

� De les propostes inicials fetes pel Consell de Ciutat val a dir que són compartides al 

cent per cent. El procés a seguir per decidir qualsevol inversió en arranjaments és 

bàsicament treballar un possible llistat de necessitats amb els clubs i entitats esportives 

així com amb el Consell d’Esports i posteriorment intentar prioritzar aquestes i cercar 
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nombrosos proveïdors per comparar pressupostos. Enguany les prioritats han estat i 

són l’arranjament de paviments i les entrades d’aigua en els equipaments. Un criteri  no 

escrit també seria intentar deixar els espais esportius totalment i no parcialment 

arranjats. 

� Pel que fa a la proposta feta pel Consell de Ciutat sobre estudiar mesures per evitar els 

robatoris s’assumeix plenament aquest objectiu i iniciarem en breu l’estudi tècnic i 

econòmic de diverses mesures de control d’accessos i seguretat dels equipaments. 

� Per últim, destacar que malgrat que els vestidors del pavelló no seran a curt termini 

objecte d’arranjament si ho seran les instal·lacions tècniques d’aquests (calderes, 

acumuladors, etc.) 

�

 

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 

 

Aportacions Consell de Ciutat 

 

� Es coincideix en l’oportunitat de donar una major projecció a la marca UNICEF. La 

ciutat ha de projectar aquesta marca cap a fora, donant a conèixer i fent servir el fet de 

ser Ciutat amiga de la infància. Aquesta projecció hauria d’anar acompanyada d’un 

tractament diferenciat a la infància amb relació a altres municipis.  

� Els infants presents assenyalen que avui dia no senten de manera especial que la 

ciutat els tracta de manera preferent, si bé finalment sí que coincideixen en valorar la 

bona dotació de parcs i espais verds de la ciutat, les activitats del Conservatori, moltes 

activitats adreçades a la infància, etc. 

   

Resposta Ajuntament 

 

� Sant Cugat esta fent un esforç pressupostari molt important per tal de mantenir la 

prestació de serveis, i la seva qualitat, als ciutadans. Serveis a les Persones ha tingut 

enguany un increment de més del 6% del seu pressupost. Aquest àmbit inclou 

Polítiques Socials , Educació, Cultura, Esports i Ocupabilitat. El concepte d’infància 

apareix repartit en varis departaments i en aquest sentit caldria destacar Educació amb 

un traspàs extra el 2013 de 800.000 euros i de 200.000 pel 2014 destinat al Patronat 

Municipal d’Educació, per tal de mantenir intactes les prestacions de les Escoles 

Bressol, Escola de Música, Escola d’Art i Entretallers-Triangle. A més pel 2014 
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Educació rep 300.000 euros més per fer front a despeses transversals derivades 

d’accessibilitat , transport, etc .  

� Per primera vegada al 2014 s’obre una partida específica amb el concepte   d’Infància, 

dins del departament d’Educació, amb 50.000 euros. Aquesta partida va destinada a 

implementar el Pla d’infància i Adolescència que ens aquells moments es troba en la 

fase de diagnosi. En aquest Pla d’infància i Adolescència es contempla la creació del 

Consell de l’Adolescència que en aquests moments es discuteix en els centres d’ESO 

de la ciutat. 

� També es molt important tota la despesa que es fa des de Serveis Socials on es 

mantenen i s’incrementen tots els programes assistencials. Cal destacar els més de 

600.000 euros  a beques menjador. Es mantenen oberts tots els programes culturals 

adreçats a infants i de programació familiar (TA, XCCP). Finalment els programes 

transversals d’altres departaments ( Urbanisme, Parcs i jardins, Mobilitat, Medi 

Ambient,etc) destinats a la infància es conserven per tal de garantir que en conjunt 

Sant Cugat pugui renovar la certificació d’ Unicef de Ciutat Amiga de la Infància. 

� Des del departament de comunicació municipal s’ha posat en marxa un Pla de 

comunicació per tal de donar a conèixer els drets dels infants i el que significa ser 

Ciutat Amiga de la Infància. Aquest pla es fa amb el consens  de la Unicef. 

 
3.2. Elaborar el Pla local de Joventut i crear l´oficina d´emancipació�
��

Aportació Consell de Ciutat 

 

� El fet d’utilitzar la paraula emancipació fa pensar als participants del Consell de Ciutat 

en tot el que comporta l’emancipació, i es conclou que sobrepassa l’actuació de 

l’Ajuntament. L’emancipació és molt complexa, intervenen molts actors, entre ells la 

família, etc. Per tant, es proposa parlar més d’autonomia personal que  no pas 

d’emancipació.  

      
Resposta Ajuntament 
 

� Recollint aquesta reflexió que coincideix plenament amb la que va dir l’alcaldessa al 

principi del projecte, hem decidit canviar el nom pel de "Oficina Jove" que serà un 

"pool" de serveis integrals a la ciutadania jove. La filosofia es de finestreta única i de 

fomentar l áutonomia dels joves. 

�

�4. EMPRESA COMERÇ I OCUPACIÓ 
�

4.1. Reforçar el posicionament de Sant Cugat com a referent per a 
l’emprenedoria 
 
Aportació Consell de Ciutat 
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� Tots els esforços que es puguin fer per millorar la situació laboral de la gent jove, ajudar 

a arrencar noves empreses que generin ocupació, potenciar la imatge de Sant Cugat 

com a ciutat emprenedora, establir elements que permetin a l'emprenedor triar Sant 

Cugat com a punt de preferència, és positiu.  

� També s’apunta l’alternativa de treballar pel foment del cooperativisme, com a model 

de gestió per a la creació de noves empreses, com a solució per a l'autoocupació i per 

a redirigir les empreses que tinguin una viabilitat dubtosa.  

� Es proposa destinar part dels fons d'ocupació que actualment es fan servir per generar 

llocs de treball directes (i de curta durada) a ajudar a arrencar noves empreses que a 

més generin ocupació. Potenciar iniciatives dels joves per crear noves empreses. 

� Aprofundir el diferencial d'ESADE, i practicar la innovació amb els seus agents propis: 

empresa i universitat. També es podria arribar a un acord amb ESADE per tal que les 

auditories a les emprenedories les fessin alumnes de darrer curs, aportant experiència 

pràctica al món real per ells i un estalvi de cost per l'Ajuntament.  

� S'hauria de potenciar Sant Cugat com a hub d'emprenedoria en l'àmbit tecnològic. Pot 

ser una acció sense cost englobada en un Sant Cugat tribuna o en accions similars. No 

deixa de ser un networking on empreses consolidades pugin ajudar a les que 

comencen o trobar col·laboració entre elles. 

� És necessari prendre nota d'experiències en altres llocs.  

� S’observa que és important que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès tingui cura dels i 

les emprenedors/es de Sant Cugat. Això implica tenir en compte, en primer lloc, la 

promoció d’empreses i productes de Sant Cugat quan s’organitza alguna activitat de 

promoció econòmica. Aquest comentari està vinculat al fet que, per exemple, durant 

l’organització del Sant Cugat Actiu, es van ubicar moltes paradetes de productes i 

venedors/es de fora de Sant Cugat venen productes no locals just davant de comerços 

de la ciutat que venen el mateix tipus de producte.  

Aquest fet es considera una incoherència. En aquest sentit, es reconeix que en algunes 

de les activitats promocionals, com la Fira de la Terra, té més sentit que vinguin 

comerços de fora de Sant Cugat. Però, en una activitat anomenada Sant Cugat Actiu, 

hauria de tenir com a finalitat preferent la promoció dels comerços de la ciutat.  

� Aquelles activitats promocionals que fomentin que la gent compri a les botigues i 

comerços de Sant Cugat es valoren positivament. Per exemple, el projecte La nit en 

blanc. Aquesta activitat té com objectiu promocionar el comerç de Sant Cugat amb 

l’obertura de les botigues fins les 24 hores. Aquesta activitat pretén facilitar que els 

residents del municipi que sovint no arriben a casa fins les 21 hores i no poden anar a 

comprar al comerç local, durant un dia tingui les botigues i comerços de la ciutat oberts. 

Aquesta activitat s‘organitza des de Sant Cugat Comerç, però poden participar tant els 

comerços que estan associats com els que no. 

� En aquesta mateixa línia, s’assenyala que aquestes activitats promocionals també han 

de tenir en compte el respecte pel descans i la tranquil·litat dels veïns i veïnes. Per 
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això, també s’ha promogut des de l’Ajuntament de Sant Cugat el Pacte per la Nit amb 

els bars i restaurants de la ciutat. La finalitat és buscar un equilibri entre preservar la 

tranquil·litat dels veïns i la promoció d’activitats per gaudir de la nit, implicant als 

diferents agents vinculats en aquest àmbit.  

 

Resposta Ajuntament 

� En la línia del que proposa el Consell de Ciutat, propiciar la reducció de l’atur a través 

de la creació de noves empreses, posicionar Sant Cugat com a hub emprenedor i 

consolidar el potent ecosistema existent és una prioritat per l’Ajuntament. 

� En l’actualitat disposem d’un acord a 5 bandes des de 2008 amb Sant Cugat 

Empresarial, Cambra de Terrassa, ESADECREAPOLIS i SC Trade Center que ha 

funcionat molt bé amb poca despesa pública implicada, s’ha creat el grup Emprèn a 

Sant Cugat, abans de final d’any arrencarà la iniciativa FITA a Sant Cugat, estem en 

converses amb The Founder Institute, HUB, Kairos i ISIS innovation, entre d'altres i 

PIMEC localitzarà el seu espai d’incubació a Sant Cugat. 

� Respecte el foment del cooperativisme com a model de gestió per a la creació de 

noves empreses, s’informa que l’Ajuntament de Sant Cugat ha fet un conveni amb la 

Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya i ha obtingut la condició de “ciutat 

cooperativa”. A més, està en marxa en concurs d’emprenedoria cooperativa, a través 

del qual s’oferirà suport a fins a 4 projectes empresarials orientats a generar ocupació 

local. 

� Respecte la proposta d’aprofundir el diferencial d’ESADE i practicar l’innovació amb els 

seus agents propis, efectivament encara no estem aprofitant en la seva plenitud el 

potencial de la presència d’ESADE a la nostra ciutat. La iniciativa RiS3 (horitzó europeu 

2020) compta entre els seus objectius el d’aconseguir fer el trànsit que va des de ser 

un importantíssim llistat d’actius a un sistema, és a dir, cal millorar les interaccions 

entre els operadors (universitats, centres científics i de desenvolupament, 

emprenedoria, empreses, societat civil i administració). A més, però, els estudiants de 

Màster han començat a compartir espai d’incubació amb emprenedors locals a 

Creàpolis i alguns estudiants han començat també a assessorar projectes 

d’emprenedoria, però el recorregut que resta és encara llarg. 

� El projecte anomenat Espai Coneixement – Empresa està evolucionant i propiciant 

línies concretes i compartides entorn els projectes RiS3 (en el marc del CiT). 

� L’Ajuntament, respecte la proposta de prendre nota d’experiències en altres llocs, opina 

que certament de les molt diverses ocasions en què tenim oportunitat de compartir 

experiències en aquest àmbit a nivell públic català podem afirmar que el model 

santcugatenc constitueix un referent. La principal singularitat ha estat la capacitat 

d’establir complicitats entre els móns públic i privat i la posada en marxa d’un esquema 

diferencial que implica costos molt menors i aportació de serveis clarament superior. En 

altres àmbits, estem compartint experiències (i col·laboracions probables) a nivell 
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regional i internacional. La interconnexió d’ecosistemes emprenedors és un dels 

elements clau del futur. Constatem que la densitat de coneixement al nostre entorn, la 

presència de grans empreses innovadores, d’iniciatives de primer nivell i d’espais 

òptims constitueixen un potencial que no podem deixar d’explorar en la seva màxima 

plenitud i que pot significar enormes oportunitats per a la nostra ciutadania. Tot plegat 

passa per avançar en el posicionament de hub no pensant a nivell local, sinó amb la 

màxima ambició.    

� El Consell de Ciutat proposa, per tal de tenir cura dels emprenedors de la ciutat, tenir 

en compte en primer lloc la promoció d’empreses i productes de Sant Cugat quan 

s’organitza alguna activitat de promoció econòmica. La primera valoració  l'entenem 

com a discutible. La determinació dels objectius finals de la Mostra (o activitats 

anàlogues) no és òbvia. Aquest és el relat de l’estratègia que tenim traçada en aquests 

moments: 

o Partim de la constatació dels enormes efectes externs positius que té el petit 

comerç per al centre de les ciutats, tant en termes de generació d’ocupació 

com de cohesió social. 

o El problema a resoldre és la feblesa de la demanda i la seva incidència en el 

comerç del centre urbà. 

o L’estratègia, atès que no es pot incrementar a curt termini la capacitat de 

consum de la societat, passa per retenir més consum local a la ciutat i per 

captar-ne més de l’exterior. Es tracta per tant de fer màrqueting de ciutat, 

orientat a captar més visitants de l’exterior (per exemple, de Barcelona), 

 posant en valor la passejada pel centre de la ciutat des d’un punt de vista 

cultural, d’oci, comercial i gastronòmic. 

o Un dels impactes de màrqueting importants és la Mostra. Es tracta per tant 

d’aconseguir molts visitants exteriors, que vinguin i que vulguin repetir, de 

posicionament.  La Nit en Blanc (i molts altres) van en aquesta mateixa 

direcció. 

� Es tracta, en definitiva, de construir una estratègia de màrqueting de ciutat que impliqui 

un millor posicionament, un bon exercici de segmentació de la demanda i la definició 

d’impactes i accions concretes que estiguin ben alineades amb l’estratègia. Aquesta 

estratègia ha de ser necessàriament compartida entre comerciants, indústria cultural 

local, sector turístic i administració. 

� Les eines que han de permetre aquesta col·laboració ja estan en marxa:   

o Disposem de la Fundació Sant Cugat Actiu, que pot canalitzar esforços 

conjunts des d’un punt de vista operatiu. 

o Hem elaborat un pla de màrqueting turístic. Està en marxa el grup de treball 

mixt que l’ha d’implementar. 
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4.2. Col·laborar amb els municipis veïns en els projectes impulsats des dels 

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

 

Aportació Consell de Ciutat 

 

� Es valora positivament qualsevol tipus de col·laboració amb els municipis veïns que 

faciliti l’assoliment de les necessitats de Sant Cugat i pugui suposar un estalvi de 

recursos. Però, sorgeixen alguns dubtes sobre si estem acostumats a col·laborar entre 

diferents municipis amb diferents colors polítics en els seus governs. Si bé s’ignora els 

seus resultats concrets, la percepció és que es podria aprofitar més el potencial 

d’aquesta xarxa. En tot cas, es valora que seria interessant que el Consell de Ciutat 

pogués fer un seguiment d’aquests projectes. Per realitzar aquesta tasca, hauria de 

disposar de les memòries i resultats principals d’aquests convenis i col·laboracions. 

 

Resposta Ajuntament 

 

� És cert que els projectes supramunicipals suposen un repte de diàleg, coordinació i de 

sumar esforços enlloc de competir pels recursos. En un moment com l'actual, però, 

resulta evident que sumar massa crítica és fonamental per accedir a recursos estatals i 

europeus. Cal buscar què tenim en comú, quins són els nostres actius i el nostre 

potencial futur i posar-ho en valor.  

 
 
4.3. Crear una nova centralitat comercial al carrer Rius i Taulet amb un nou 
mercat Pere Sant com a motor  
�

Aportació Consell Ciutat 

 

� Les noves connectivitats que aportarà aquesta intervenció generen dubtes, ja que, per 

exemple, es desconeix si des del Mercat hi haurà accés directe a l’Avinguda Catalunya. 

Sí es valora positivament que el projecte contempli que l’aparcament connectarà amb 

ascensor amb l’Avinguda Catalunya.  

 

Resposta Ajuntament  

 

� Està previst que sí, que connecti mitjançant un ascensor.  Aquest projecte, però, no 

està del tot garantit i l’alternativa és connectar ambdós llocs a través d’unes rampes 

mecàniques. 

 
4.4 Posar en funcionament el Mercat Municipal de Volpelleres 
 

Aportació Consell Ciutat  
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� Respecte la posada en funcionament del Mercat Municipal de Volpelleres, tot i que els 

membres del Consell de Ciutat consideren que estaria bé disposar de l’equipament en 

aquest barri, en aquests moments no és considera prioritari. De fet, s'observa que la 

majoria de residents d’aquest barri va a comprar en cotxe. Per tant, malgrat la 

importància de promocionar la cultura de comprar al mercat, en aquest moment 

existeixen altres prioritats en el municipi. En aquest sentit, si la voluntat és generar un 

espai de relació i vincle dels veïns i veïnes en el territori, es valora més interessant 

promoure activitats en algun equipament, ja sigui la biblioteca o un espai polivalent que 

no pas disposar d’un mercat. 

 
Resposta Ajuntament:  

 

� Els veïns sí que consideren prioritari aquest equipament. Estem treballant en fer unes 

actuacions que millorin l’accessibilitat i la visibilitat de la centralitat comercial per fer-la 

atractiva als operadors alimentaris i poder adjudicar un supermercat, que farà de motor 

per a la resta dels espais i parades comercials. Tanmateix, també estem fent la 

biblioteca del barri i ja en tenim el projecte. 

 

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

Cugat 

 

 Aportacions Consell de Ciutat 

� Es valora que reduir l'atur és primordial pel funcionament de la societat, per tant, tota 

acció dirigida a això és necessària. Ara bé, els acords amb les empreses haurien de 

ser beneficiosos per totes dues parts.  

� Respecte a com fer-ho, s’apunta:  

o Potencia la formació prèvia de reinserció d'acord amb els requeriments reals de 

feina (per exemple també seria bo unir forces a través del CiT). 

o Fer un bon estudi entre els aturats de la nostra població i les feines possibles 

entre els col·lectius: comerciants, industria i altres.  

o L'Ajuntament pot ocupar-los en feines d'ajuda al municipi (neteja de rieres i 

boscs, suport a esdeveniments, etc). 

o Apropar la feina a la vivenda estalvia pèrdues de temps i diners.  

� Per últim, es proposa que el SOM hauria de deixar l'edifici del Museu.  

� Respecte la reinserció de les persones aturades de Sant Cugat, es valora que el factor 

fonamental és que la ciutadania sàpiga que existeixen tots aquests recursos del Servei 

d’Ocupació Municipal (SOM). La fortalesa d’un servei local d’aquests característiques 

és el posar en contacte les empreses que busquen treballadors/es i les persones que 
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busquen feina. També es valora necessari que l’Ajuntament incentivi d’alguna manera 

a les empreses perquè contractin a persones aturades de Sant Cugat. 

 
Resposta Ajuntament 
 

� Per segon any consecutiu (2012 i 2013) l'Ajuntament ha destinat 300.000 euros per a 

ocupació directa mitjançant plans d'ocupació, que han permès contractar 85 persones 

en total (43 l'any 2012 i 42 l'any 2013). 

� L'Ajuntament està fent un gran esforç en aquest sentit, atès que des de la Generalitat 

l'any 2012 no es van convocar plans d'ocupació i per l'any 2013 el SOC només té 

previst destinar a Sant Cugat 16 places de plans d'ocupació. El pes dels plans 

d'ocupació l'està garantint actualment l'Ajuntament. Els plans d'ocupació serveixen a 4 

finalitats: 

o 1) que les persones contractades disposin de 6 mesos de sou i cotitzin 6 

mesos, cosa  que no és menor tenint en compte que es tracta de persones 

que han esgotat la prestació d'atur. 

o 2) que obtinguin experiència professional a l'administració pública. 

o 3) trencar la falta d'autoestima i el perjudici psicològic que llargs períodes d'atur 

comporta. 

o 4) Ajudar els serveis municipals a aconseguir els seus objectius amb un suport 

addicional de recursos humans. 

� Per altra banda, sí, som conscients, per les dades de l'Observatori sociològic, que els 

serveis que ofereix el SOM no són prou coneguts per la ciutadania i les empreses, 

especialment la borsa de treball. Pel proper any 2014 hi ha prevista una campanya en 

aquest sentit. Això no obstant, ja s'ha fet feina: 

o 1. S'ha acordat amb Infojobs que a la pàgina web del SOM puguin aparèixer 

les ofertes d'Infojobs que siguin d'empreses de Sant Cugat, per fer més 

atractiva la web del SOM com a cercador d' ofertes de feina i per fomentar el 

"viu i treballa a Sant Cugat". 

o 2. Existeixen bonificacions de l'IAE i de la taxa d'obertura d'establiments per a 

les empreses que contractin persones aturades de Sant Cugat. 

o 3. Quan som coneixedors que una nova empresa s'instal·la a Sant Cugat, de 

seguida se li ofereix la borsa de treball del SOM com a mitjà per cobrir les 

seves possibles ofertes de feina. 

 
5. TERRITORI, MEDI AMBIENT I HABITATGE 
5.1 Traslladar l´Oficina Local d’Habitatge i assolir el desnonament zero en 
habitatge públic�
��

Aportació Consell de Ciutat  
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� El trasllat de l’Oficina Local d’Habitatge ja està executat i per tant els membres del 

Consell de Ciutat valoren que no poden incidir en aquest projecte. Tot i això, no 

s’acaba d’entendre perquè, amb la gran quantitat de locals que té PROMUSA a la 

ciutat, l’Oficina Local d’Habitatge s’ubica en un espai on s’ha de pagar un lloguer. Com 

a resposta, algú va considerar que l’Oficina Local d’Habitatge s’havia d’ubicar en una 

zona cèntrica i PROMUSA no té cap local adequat on ubicar aquest servei. 

 
Resposta Ajuntament 
 

� El trasllat de l ÓLH obeeix a motivacions de major visibilitat i accesibilitat per la 

ciutadania. A aquest criteri s h́i afegia el de que calia una certa proximitat amb les 

oficines centrals de Promusa per tal de minimitzar el temps emprat en el trànsit d úna a 

l áltra. Tot això ens portava a cercar una centralitat on no disposàvem de locals propis, 

atès que tots els tenim ubicats a la perifèria. El local que hem llogat a la Plaça del 

Mercat de Torreblanca, a banda de comportar un accés còmode a la ciutadania no ha 

representat cap cost afegit, ans al contrari. La qüestió es que vàrem rescindir el 

contracte de lloguer de l édifici del Policlínic on estava ubicada lOficina a la segona 

planta, per passar a llogar el nou local amb un estalvi de costos del 30%. 

 

5.3. Smart and Green City: desenvolupament del Pla Estratègic 

 

Aportacions Consell de Ciutat 

 

� Es destaca que el concepte clau d’una Smart and Green City és l’ús de la tecnologia 

per a l’eficiència en el funcionament dels seus recursos i serveis. Per exemple, que els 

contenidors es buidin només quan estan plens, o que si plou no es regui, etc. Aplicar la 

tecnologia permet ser més eficients i sostenibles. Per tant, la despesa en aquest àmbit 

s’ha de valorar com una inversió rendible. 

� Per altra banda, també es valora que potenciar aquest concepte de Smart and Green 

City també s’ha d’entendre com un reclam per atraure empreses d’aquest àmbit a la 

ciutat. Per tant, és necessari donar continuïtat a les propostes, promocionar la ciutat i 

saber atraure empreses d’aquest ram. 

� Finalment, s’assenyala que no cal utilitzar paraules d’altres llengües quan es pot citar el 

concepte en català, és a dir, no parlar de “smart city and green”, quan es podria parlar 

de “ciutat verda i intel·ligent”. Si bé és cert que el concepte “smart city” és un segell que 

ja està consolidat arreu i per tant canviar això és complicat. 

 
Resposta Ajuntament 
�

� El concepte smart city s’ha de començar a desvincular del terme estalvi en termes 

econòmics únicament. L’smart city és una manera de treballar que implica l’aplicació de 

noves tecnologies però també la incorporació de noves maneres de treballar que no 
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necessiten únicament tecnologia. En aquesta línia s’està implantant la millora contínua 

dels serveis que prestem a travès d’empreses concessionàries, consisteix en 

parametritzar totes les accions dels serveis, definir indicadors, marcar uns criteris de 

qualitat final , una estratègia de control i supervisió, tot això permet d’una banda pagar 

únicament pels serveis prestats amb la qualitat desitjada i per una altra banda analitzar 

les dades obtingudes per millorar la prestació efectiva del servei de manera 

contínuada. 

� Per altra banda formem part d’un projecte del setè programa marc de la CEE anomenat 

“Optimising the energy used in cities with smart decission support system”,  és un 

projecte que pretén aconseguir optimitzar la gestió energètica dels edificis mitjantçant 

la previsió meteorològica, el preu de l’energia i l’ús dels edificis. El projecte es tira 

endavant mitjançant un consorci format per: 

- Universitat Politècnica d’Atenes. Grècia 

- Universitat Ramon Llull, Funitec. Catalunya 

- ICLEI EUPEAN . Alemanya 

- Fundació Tecnàlia Research and Innovation. País Basc 

- Universitat Politècnica de Torino. Itàlia 

- D’APPOLONIA. Itàlia. 

- Universitat de Genova. Itàlia 

- Sense one Technologies Solutions. Grècia 

- Municipi de Savona. Itàlia. 

- Municipi de Zaanstad. Holanda 

- Municipi de Sant Cugat. Catalunya. 

 

Aquest consorci desenvoluparà un software que serà provat a les tres ciutats que formem part 

del consorci per validar el mateix i analitzar la possibilitat d’implementar-lo a altres municipis. 

 

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

 

� Aquest projecte està ajornat per manca de viabilitat econòmica. 

 
 
5.4. Organitzar el Congrés CONAMA Local 2013   
 

 

� Projecte suspès. 

�

Resposta Ajuntament 
 

� Aquest projecte finalment no es durà a terme per manca de finançament privat.  Ens 

hem assabentat que es realitzarà a Granada els dies 11 i 12 de novembre de 2013.   

 
Més informació sobre el Congrés. 
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http://www.foro2013.conama.org/web/es/presentacion/presentacion-del-conama-local-
2013.html 
 
 

5.5. Elaboració i aprovació del Pla Local d’Energia 

 

Aportacions Consell de Ciutat 

 

� En l’àmbit de l’estalvi energètic, l’evolució és constant i és necessari estar alerta en la 

millora i l’aprofitament de les noves fonts d’energia, per tal d’anar incorporant totes 

aquelles millores possibles.  

� Respecte l’aprofitament de la biomassa, s’assenyala que tot el que es generi ha de ser 

en clau d’aprofitament, no pas, pensar en l’obtenció d’energia i a partir d’aquí anar a 

buscar-la al parc de Collserola. 

� Finalment, es valora que estaria bé incloure l’aprofitament de la biomassa de les 

finques privades, perquè la sensació és que la zona de bosc públic sí que s’aprofita, 

però les àrees de boscos privats de Collserola no tant.  

 
Resposta Ajuntament 
 

� Actualment estem treballant en detectar  els pols  importants des del punt de vista 

energètic, tant des de la perspectiva del consum com de la perspectiva de les fonts 

d’energia. És per tot això que abans de definir els indicadors i objectius del futur pla 

d’energia de la ciutat, hem de tenir clar amb quines fonts d’energia podem comptar i de 

quina manera podem optimitzar la demanda. 

� Estem treballant en projectes energètics amb biomassa, residus, geotèrmia, 

fotovoltàica  i eòlica. 

� Quan parlem de biomassa en cap cas es planteja extreure la biomassa a travès d’una 

explotació forestal de Collserola, el que es tracta és aprofitar la biomassa excedent a 

l’ecosistema i que ara per ara representa una càrrega de foc molt gran i que és 

important saber gestionar-la bé per evitar incendis. Respecte a l’aprofitament de la 

biomassa privada evidentment que formarà part del projecte. 

 

6. MOBILITAT I SEGURETAT 
 
6.1. Aprovar i implantar el Pla de Mobilitat Urbana �

 

Aportacions Consell de Ciutat 

 

� A) És molt important pensar en la mobilitat de persones que porten carrets de compra, 

de nens o cadires de rodes. Hi ha zones a Sant Cugat on és impossible circular sense 

baixar de les voreres perquè totes son massa estretes. 
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� B) Intueixo que hi deu haver unes mides estàndards europees per als carril bici i no hi 

ha res a dir. Però caldria evitar que en algunes zones aquest espai fos superior al dels 

vianants en una vorera. A l' av. de les Corts Catalanes -part més propera a les 

hípiques- passa això. El vianant no té lloc. 

� C) És molt important poder caminar per les voreres i no per la calçada, cosa que s'ha 

de fer en molt carrers. 

� De fet ja està aprovat. Tot el centre peatonal serà avantatjós pels comerços, sempre i 

quan els clients que ho necessiten tinguin façilitat per poder aparcar. 

� Crec que es una de les responsabilitats bàsiques de l'Ajuntament. Si encara no està fet 

i aprovat. S'ha de prioritzar sobre molts altres punts. 

� Vista la reunió a la Casa de Cultura per explicar-lo al Consell Centre-Est, queda clar 

que manca encara una campanya més gran de comunicació i discusió amb els diferent 

col·lectius i entitats. 

� És necessari reforçar la presència de la policia local a les entrades i sortides dels 

alumnes en totes les escoles i centres educatius del municipi. En algun cas, les hores i 

entrades a les escoles generen un cert col·lapse en el seu entorn, per exemple, a 

l’entorn de l’Escola Europa. 

� És necessari vetllar perquè no hi hagi obstacles a les voreres. Això implica col·locar el 

mobiliari urbà de manera adequada i vigilar perquè les jardineres i terrasses de l’espai 

públic no dificultin la mobilitat del vianant o dificultin que les persones que estacionin el 

vehicle no puguin sortir. En aquest sentit, en ocasions és difícil ubicar les jardineres i 

terrasses i deixar l’espai adequat per als vianants, però cal buscar aquest equilibri entre 

fomentar l’activitat al carrer i donar vida i facilitar les zones de pas. 

� També s’observa que els canvis de direccions a la zona centre han provocat que 

alguns/es veïns/es hagin de donar molta volta per anar d’un lloc a un altre. 

� Com es va assenyalar durant la fase de debat virtual, hi ha força pilones del centre que 

no funcionen i això és perillós perquè mai se sap si pujaran o no. 

� Finalment, es demana quin és l’horari de recollida dels camions d’escombraries, perquè 

a vegades realitzen la recollida al matí quan el veïnat va a treballar i això genera 

molèsties, ja que la mobilitat de vehicles és major. Per altra banda, també hi ha qui 

assenyala que la recollida d’escombraries per la nit també genera molèsties als veïns i 

les veïnes que volen descansar. 

 

Resposta Ajuntament 
 

� A) Totalment d'acord i el Pla de Mobilitat ja treballa en aquesta línia, prioritzant el 

vianants, promovent voreres amples, fent passos de vianants adaptats, suprimint 

barreres arquitectòniques 

� B) Cal buscar l'equilibri entre vianant i ciclistes i la bona convivència. La creació de 

carril bicicleta és una bona acció perquè fomenta l'ús de la bicicleta, però estem d'acord 
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que això no ha d'anar en detriment de l'espai del vianant. Cal cercar formes de bona 

convivència i en això treballa el Pla de Mobilitat. 

� C) Respecte la demanda de que es pugui caminar per les voreres i no per la calçada, 

totalment d'acord. El Pla de Mobilitat ja treballa en aquesta línia, prioritzant el vianants, 

promovent voreres amples, fent passos de vianants adaptats, suprimint barreres 

arquitectòniques. 

� Està aprovat inicialment, però encara no de forma definitiva. Després de l'exposició 

pública ara s'estan analitzant les al·legacions presentades. El Pla també te previst la 

creació de més places d'aparcament. 

� Es comenta que aquest projecte s’ha de prioritzar sobre altres punts i l’Ajuntament hi 

està totalment d'acord. En aquesta línia s'està treballant. En l'actualitat s'està en fase 

d'aprovació inicial i s'estan treballant les al·legacions presentades. El Tinent d'Alcalde 

de Mobilitat juntament amb tècnics municipals de Mobilitat s'estan reunint amb els 

al·legants per atendre les seves inquietuds i al·legacions. 

� El Pla se segueix explicant als diferents consells de barri i grups de treball. 

� Respecte la demanda de més policia municipal a les entrades i sortides de les escoles, 

la presència del cos de la Policia Local en aquests casos ja es ve fent. S'ha d'entendre 

que no es possible poder atendre a tothom, ja que els horaris coincideixen, però la 

Policia Local ja està treballant en aquesta línia. En quant a l'entorn del col·legi Europa, i 

el col·lapse circulatori que es genera, el Pla de Mobilitat treballa en la línia de crear un 

vial per darrera del col·legi que justament faci que es millori aquesta situació. 

� Respecte l’aportació de millora de les voreres deixant-la lliure d’ostacles, l’Ajuntament 

hi està totalment d'acord i en aquesta lìnia s'està treballant a dos fronts: Per una banda 

el Pla de Mobilitat juntament amb el Pla d'Accessibilitat prioritza el vianant i vetlla per a 

la supressió de barreres arquitectòniques. Per altra banda, s'està acabant de 

confeccionar la nova ordenança de terrasses que tindrà en compte aquests aspectes 

d'equilibrar l'activitat al carrer amb les zones de pas. 

� Això és cert, però la volta en cotxe és de curta durada. El Pla de Mobilitat estudi alguns 

canvis de sentit d'algun carrer, o habilitat carrers de doble sentit (com es va fer a 

Volpelleres) que han millorat molt la mobilitat al barri. 

� Respecte els canvis de direcció d’alguna zona del centre, el Pla de Mobilitat estudia 

alguns canvis de sentit d'algun carrer, o habilitat carrers de doble sentit (com es va fer 

a Volpelleres) que han millorat molt la mobilitat al barri. 

� Cal dir que les pilones tenen un sistema de seguretat que no s'apuja si hi ha un cotxe al 

damunt. Tot i que hi ha hagut accidents, no hi ha constància de mal funcionament, sinó 

més aviat de mala conducta del conductor, tal com intentar colar-se darrera d'un usuari 

sí autoritzat. De totes maneres, s'està millorant el sistema de pilones amb la 

incorporació de càmeres que permeten veure l'usuari que accedeix a la zona de 

vianants. 
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� Finalment, respecte l’horari de recollida de camions d’escombraries, és una aportació 

que cal treballar-la conjuntament amb el departament de Serveis Urbans i així es. 

 

6.2. Fer una nova comissaria de la Policia Local 

 

Aportacions Consell de Ciutat 
 

� Actualment l'Ajuntament ja disposa d'un edifici per re-ubicar la comissaria de policia. 

� Manca d’informació. No se sap quines necessitats tenen, se suposo que els deu fer 

falta. 

� Estan utilitzant un edifici que potser no és pràctic per les seves necessitats, 

metodologia i eficàcia. Millorar les condicions és millorar els serveis. 

� La nova comissaria hauria d'estar en un espai de fàcil accés a tot el municipi. Posar-la 

al centre no seria operatiu ni pràctic. Hi havia el projecte de construir-la al costat dels 

mossos. 

� Una població de 85.000 habitants, requereix un creixement paral·lel del servei de 

Policia Local. Potser fa falta posar més policia. Si Sant Cugat només fos centre, sense 

barris, com la Floresta, Les Planes, Can Borrull, Mirasol, hi hauria prou de policia local; 

però, fan falta 25 més, amb un salari digne. 

 
Resposta Ajuntament 

 

� El problema és que l'edifici actual és petit per la dimensió estructural i operativa actual 

del cos, no disposa de mesures d’accessibilitat, ni de condicions adients per l'atenció 

ciutadana i dels detinguts així com unes mesures de seguretat millorables. 

� Actualment l'ajuntament ja disposa d'un edifici per reubicar la comissaria de policia 

local. És la seu actual del Club Muntanyenc a la mateixa pl. de la Vila, un edifici amb 

una ubicació cèntrica, accessible, amb excel·lents possibilitats d’adaptació. 

� La previsió es fer el trasllat durant el primer trimestre de l'any 2014. Moment en  què es 

traslladaran tots els serveis llevat del de dipòsit de detinguts, que es farà en una 

segona fase durant el 2015. Momentàniament el dipòsit de detinguts s'ubicarà a la 

comissaria de mossos de Sant Cugat. 

 

Durant l'any 2014, s'incorporaran 7 agents i un sergent per tal de compensar la ràtio de policia�

��

�

�

�

Sant Cugat del Vallès, 30 d’octubre de 2013 
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ANNEX 
 
 
 

PROJECTES APRENENTATGE SERVEI 
CURS 2012-2013 

 
 
UN MÓN DIVERS 

Institut Arnau Cadell i diferents entitats de Sant Cugat 

Descripció: A 4t d'ESO, en el marc d'Alternativa a la religió, es treballen els valors en petits grups i cada 

un tria una entitat on explorar-los i practicar-los. Després fan una exposició de la seva experiència a la 

resta de companys.Es treballa amb entitats com: la residència d’avis Jardins de Valldoreix, ASDI, Taller 

Jeroni de Moragas, Associació l’Ortiga.. 

 

APADRINAMENT LECTOR 

Escola Collserola 

Descripció:  Els alumnes de 6è ajuden als alumnes de primer en  la lectura. Es constitueixen parelles 

entre els alumnes de sisè i primer. Cada setmana mig grup-classe de sisè va a buscar els fillols de primer. 

Els padrins acompanyen i ajuden en la lectura d’un conte als seus fillols. 

 

FEM I APRENEM 

Col·legi El Pinar de Ntra. Sra. 

Descripció: Les alumnes del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil, organitzen i dinamitzen les 

festes tradicionals catalanes pels nens d’educació infantil de 1r i 2n cicle del mateix centre, posant en 

pràctica els aprenentatges de diferents mòduls del cicle. 

 

VIA LLEURE 

Casal de Joves Torreblanca, Casal Infantil de les Planes i Centre Obert Can Llobet 

Descripció: Via Lleure és un projecte amb l’objectiu d’apropar els joves al món del lleure educatiu. Les 

edats d’aquests joves estan compreses entre els 12 i els 17 anys. A través de la figura de l’ajudant de 

monitor, el jove va adquirint l’aprenentatge i experiència sobre les activitats de lleure  educatiu que es 

realitzen amb infants de 6 a 11 anys dels serveis professionals del Casal Infantil de les Planes i del Centre 

Obert de Can Llobet.  

 

TALLER JOVE COMUNICA 

ESADE i instituts de secundària 

Descripció: Aquest projecte es duu a terme en el marc d'una nova assignatura optativa, Lideratge Social, 

impartida amb metodologia d'aprenentatge servei. En aquesta assignatura els estudiants de ESADE 
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cursen, en primer lloc, un mòdul de Comunicació en Públic que els permet, en segon lloc, programar i 

dinamitzar un taller d'expressió oral, el Taller Comunica en instituts de secundària. 

 

L’AMIC LECTOR 

Escola Avenç 

Descripció: Els alumnes de 5è i 6è ajuden als alumnes de P5 i 1r en  la lectura. Es constitueixen parelles 

entre els alumnes de sisè i primer. La finalitat principal d’aquest tipus d’experiència es correspon amb la 

de treballar la lectura en el seu sentit més ampli: a nivell de velocitat, de vocabulari, de pronúncia, de 

comprensió... 

 

PADRINS 

Escola Ciutat d’Alba 

Descripció: Els alumnes de primària apadrinen una classe d’educació infantil. Aquest apadrinament 

consisteix en que en totes les festes, diades o projectes que impliquen a tota l’escola de manera 

transversal els nens i nenes de primària preparen i comparteixen alguna activitat amb els seu grup 

apadrinat. 

 

APADRINAMENT LECTOR 

Escola Gerbert d’Orlhac 

Descripció: Els alumnes de 6è ajuden als alumnes de primer en  la lectura. Es constitueixen parelles entre 

els alumnes de sisè i primer. Es realitza una sessió de lectura setmanal de 45 minuts. 

 

TALLER D’HERBES AROMÀTIQUES 

Escola Gerbert d’Orlhac 

Descripció: Els alumnes de 4t i de 2n de Primària realitzen amb la gent gran de la Residència  Centre de 

dia i Casal Sant Cugat un taller d’herbes aromàtiques que consta de la decoració d’un test i plantació 

d’herbes aromàtiques. Els avis i àvies expliquen als i les alumnes, les receptes i els beneficis de cada 

herba. 

 

 

APADRINAMENT LECTOR 

Escola Santa Isabel 

Descripció: Cada alumne de sisè apadrina un de primer. Comparteixen cada setmana una estona de 

lectura, els de sisè els preparen també activitats de comprensió lectora.Al llarg del curs els alumnes de 
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sisè van escrivint un diari que al finalitzar el tercer trimestre entregaran a l'alumne de primer a qui han 

apadrinat. 

 

PARELLES LINGÜÍSTIQUES 

Institut Angeleta Ferrer, Institut Pla Farreras i Institut Leonardo 

Descripció: Alumnat voluntari de 4t d’ESO fan conversa en català amb alumnat nouvingut. Fan 

l’aprenentatge en horari lectiu, una hora a la setmana, dins l’assignatura de l’ètico cívica. Activitats 

d’integració i acompanyament sota la supervisió del departament de Psicopedagogia i la coordinadora LIC 

del centre per fomentar la cooperació i solidaritat de l’alumnat amb els companys i companyes que s’han 

incorporat al nostre sistema educatiu. 

 

HORT ESCOLAR 

Institut Angeleta Ferrer i Escola Thau 

Descripció: El grup de treball de recerca dels Horts Escolars han ensenyat a alumnes de primària la seva 

experiència, els han donat consells sobre el manteniment d’un hort escolar i els han proposat activitats de 

manteniment i treball de l’hort. 

 

CONTES I MÚSICA PER A TOTS 

Institut Joaquima Pla i Farreras 

Descripció: Alumnat voluntari de 4t d’ESO prepara contes musicats per poder anar a representar a 

escoles bressols, escoles d’educació infantil o llars d’avis. Fan l’aprenentatge en horari lectiu, una hora a 

la setmana, dins l’assignatura de l’ètico cívica 

 

DÓNA’M JOC 

Institut Joaquima Pla i Farreras i Escola Collserola 

Descripció: Alumnat de 3r d’ESO es prepara i dinamitza els patis de l’escola de primària veïna. Fan 

l’aprenentatge en horari lectiu en una assignatura optativa. 

 

MEDICACIÓ I VOLUNTARIAT 

Institut Joaquima Pla i Farreras 

Descripció: Alumnat voluntari de 4t d’ESO preparen actes i activitats per tal de fomentar la implicació 

voluntària, la resolució de conflictes mitjançant la mediació i el desenvolupament dels valors relacionats 

amb la tolerància, la participació,.... Fan l’aprenentatge en horari lectiu, una hora a la setmana, dins 

l’assignatura de l’ètico cívica. Intervenen fent mediació al centre. 
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FEM UN MUSEU 

Museu de Sant Cugat, Entretallers i entitats socials de persones amb discapacitat. 

Descripció: Projecte del Museu de la ciutat en col·laboració amb l’àrea de Polítiques Socials que pretén 

millorar l’accessibilitat a la cultura i a l’art per a persones amb discapacitat intel·lectual. L’experiència es 

realitza amb deu membres usuaris de diferents associacions del municipi, les quals vetllen per a millorar la 

qualitat de vida de persones amb necessitats especials i deu artistes emergents de la ciutat. Amb ells, es 

realitza un procés de creació col·lectiu durant 5 sessions que culmina amb una exposició d’obres a 

l’entrada del museu. Enguany, els artistes emergents realitzaran una segona mostra d’obres creades a 

partir de l’experiència viscuda.  

 

SUPORT A L’ESPORT ESCOLAR 

Oficina Municipal d’esport per a Tothom (OMET) i diferents clubs esportius 

Descripció: L’OMET ofereix un curs de 50 hores d’iniciació tècnica en esport a joves de edat, on aprenen 

a ser dinamitzadors esportius de les diferents activitats esportives que s’ofereixen a la ciutat transmetent 

els coneixements, habilitats i valors. 

 

BIRIMANKHWE UNA CANÇÓ PER MALAWI  

Petits Músics del món  i centres educatius de Sant Cugat i ciutats veïnes 

Descripció: Els alumnes de 13 escoles s’han acostat a Malawi i a la realitat de la cooperació a partir de 

músiques tradicionals de Malawi. A les escoles se’ls ha facilitat material musical i informatiu sobre el país i 

la cançó adjudicada. Les cançons s’han treballat a les escoles. 

 

2X2: ESTUDI SOLIDARI 

 

Descripció: Alumnat voluntari de 4t d’ESO fa el reforç a les tardes d’alumnes de 1r i 2n d’ESO. Fan 

l’aprenentatge en horari lectiu, una hora a la setmana, dins l’assignatura de l’ètico cívica. 

 

ELS JARDINERS 

 

Descripció: Els jardiners és un projecte d’aprenentatge i servei basat en la relació grans petits. Els 

alumnes del PQPI-PTT a partir dels dubtes que els nenes i nenes de P4 tenen els expliquen la feina del 

jardiner, com cuidar un hort, el cicle de vida de les plantes i tot d’aspectes relacionats amb l’agricultura. 

Aquesta activitat la fem a partir de l’experiència a l’hort i dels materials didàctics que els joves produeixen 
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pensant en el grup de nens i nenes que tutoritzen. Cada jardiner tutoritza 3 o 4 nens/es. Els nens i nenes 

de P4 faciliten als joves que treballin les seves habilitats socials, l’empatia, la capacitat de compartir, la 

responsabilitat, l’esforç... 

 

TALLER DE REPARACIÓ DE JOGUINES 

 

Descripció: Des del projecte, recollim joguines velles, espatllades, a la deixalleria municipal. Un tallerista 

especialitzat, ensenya als joves del TJN (14-16), a obrir, analitzar i reparar les joguines, per poder allargar 

la seva vida i el seu funcionament. Un cop arranjats, s’encaixen, i s’emboliquen, per a duur-los, i regalar, 

als nens del Centre Obert (6-11 anys) 

 

“QUÈ PASSA QUAN ET PASSES?” Taller de reanimació cardiopulmonar i primers auxilis 

 

Descripció: El Taller de reanimació cardiopulmonar i primers auxilis és una iniciativa ludicocientífica que el 

Departament d’Infermeria de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UIC ofereix a alumnes de 

batxillerat i cicles formatius de grau superior de Catalunya per mostrar i posar en valor el paper de la 

prevenció i la cura. De manera visual i pràctica el taller vol situar als assistents en un escenari hipotètic, 

però real, a través del qual puguin aprendre tècniques de Reanimació Cardiopulmonar Bàsica i de Primers 

Auxilis. 

 

PROMOCIÓ DE LA SALUT: Dia de la Infermeria 

 

Descripció: Alumnes d'infermeria posen en pràctica els seus coneixements i ofereixen diferents controls i 

assessoraments en concepte de salut a la població coincidint amb el dia de  la infermeria 

 

ENDINSA’T A LA LECTURA 

 

Descripció: L’activitat consisteix en que setmanalment un grup de pares i mares dediquen temps en horari 

lectiu a l’acompanyament individual a la lectura d’alumnes de primària (de  primer a sisè) i a 

l’acompanyament del treball de llenguatge oral pels al A cada curs hi ha una mare coordinadora que 

dinamitza i planifica les sessions de les mares i pares del curs que realitzen l’activitat. Es mobilitzen entre 

15 i 25 mares i pares per cadascun dels cursos.  

 

PROJECTE CIENTÍFIC 
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Descripció: Al participar el la First Lego League, aquest any calia presentar un projecte científic d’un tema 

que millores la vida de les persones grans. Per anar a 3r i 4t d’ESO a estar amb els residents de l’AMMA, 

varen projectar una polsera amb diferents sistemes d’ajut. 

 

 

 


