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2015 L'ANY DE CIUTADANS A SANT CUGAT. 

EL NOSTRE PROJECTE: 

AJUNTAMENT TRANSPARENT, 

OBERT ALS CIUTADANS I Al SERVEI DE LES PERSONES. 

 

Ciutadans Sant Cugat presenta aquest programa de govern com a projecte viable que 

pretén millorar la ciutat en la qual convivim. No volem ser testimonis de com la crisi 

econòmica i institucional, ambdues profundes a Catalunya, ens fan perdre l'esperança 

d'un futur millor. 

Treballem per una Catalunya unida a Espanya, construïda per als ciutadans, i en benefici 

de tots ells, on la política serveixi a les persones i no a l'inrevés, on l'economia sigui una 

eina al servei del benestar de la gent i on els representants públics serveixin amb humilitat 

i responsabilitat a aquells que els paguen el sou: els ciutadans. 

La gestió municipal ha de basar-se en la millora de l'administració, l'optimització de la 

despesa dels fons públics, la racionalització de les estructures i dels recursos humans i la 

participació organitzada dels ciutadans. 

 

1. AJUNTAMENTS LLEIALS A LA CONSTITUCIÓ. 

Un Ajuntament democràtic no pot situar-se al marge de la legalitat obviant l'Estat de Dret. 

És per a això que Ciutadans Sant Cugat exigirà de forma permanent: 

1º. Lleialtat a la Constitució Espanyola de 1978 i a les institucions 

emanades d'aquesta. 

2º. Ciutadans s'oposarà a tota proposta contrària a la Constitució i a tota 

iniciativa que no entri dins de les competències municipals establertes per 

la llei. 

3º. Compliment i aplicació de les sentències emanades dels tribunals. 

4º. Respecte a les dues llengües cooficials de Sant Cugat, reflectint-ho en 

el reglament d'usos lingüístics. 
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5º. Respecte als símbols de la UE, nacionals, autonòmics i municipals. En 

tots els edificis públics i actes oficials de Sant Cugat onejaran la bandera 

d'Espanya, la Senyera, la del municipi i, si escau, la de l'Entitat Municipal 

Descentralitzada. 

 

2. AJUNTAMENTS OBERTS ALS SEUS CIUTADANS. 

L'Ajuntament és l'Administració més propera al ciutadà, per això és bàsic que a través de 

la seva organització i funcionament es generi confiança a la població. 

Tractant amb dignitat a les persones i realitzant els actes amb transparència 

s'aconseguirà aquest clima entre els ciutadans, la qual cosa suposarà un impuls bàsic per 

aconseguir un millor Sant Cugat del Vallès. Tenint confiança en la seva Administració més 

propera, els santcugatencs es poden implicar en la gestió a través de les seves idees, la 

crítica constructiva o la creativitat. 

 

A. EINES PERMANENTS DE PARTICIPACIÓ. 

1. Els Plens de l'Ajuntament tindran un torn d'interacció amb els ciutadans 

més llarg (s'augmentarà en mitja hora) i es retransmetran en directe per 

Internet. 

2. Es perfilarà l'ordre del dia de manera que el públic assistent tingui 

possibilitat, per raó de l'horari, de presenciar el tractament dels temes locals 

de major pes i importància, deixant els temes generals per al final i els de 

major rellevància i interès al començament del mateix. 

3. Canvi en l'estructura i funcionament dels Consells de Barri. Aquests 

òrgans de participació ciutadana no són operatius ni compleixen la seva 

funció i els ciutadans així ho expressen cada vegada que se celebren. Per 

a això, engegarem varies mesures: 

* Fer complir el reglament de participació del nombre dels “Consells 

de Barri” a quatre durant l'any. 

* Durada limitada dels Consells de Barri a una hora i mitja. 
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* Preferència dels veïns per a les seves exposicions i posteriorment 

contestaran o presentaran els projectes, els regidors i tècnics 

municipals. 

* Els torns seran cronometrats perquè ningú, ni regidor, ni tècnic, ni 

veí ni associació o entitat pugui tenir mes temps que un altre en la 

seva exposició o rèplica. 

* L'acta del consell anterior, ha d'estar publicada en la web municipal 

abans de la celebració del consell següent. 

 

B. COMUNICACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT I ELS CIUTADANS. 

1. Es reconeixerà expressament a l'Ajuntament de Sant Cugat la llibertat 

d'elecció entre els dos idiomes oficials (català, castellà) per a les 

comunicacions internes, en la seva relació amb els ciutadans i amb les 

altres administracions. 

2. S'informarà expressament als residents en el municipi, del seu dret a 

triar per a les seves comunicacions amb el consistori en qualsevol de les 

dues llengües oficials, sense que per defecte prevalgui cap d'elles. En cas 

de no ser exercit el dret d'elecció, la comunicació es farà arribar en 

ambdues llengües. 

3. Tota la documentació desenvolupada per l'Ajuntament es posarà a 

disposició dels ciutadans en català i castellà. 

4. Retolació lliure de negocis i serveis. Informant d’aquest dret de 

manera activa des de l'Ajuntament perquè totes les persones exerceixin la 

seva llibertat d'elecció en anuncis, rètols, plaques, etc… 

 

C. NEUTRALITAT POLÍTICA DE L'ESPAI PÚBLIC. 

Que l'espai públic és de tots està establert per la llei i ha de ser en primer lloc 

complert pels poders públics. El fet mateix de posar-ho en dubte, com es fa 

actualment,  és ofensiu per als ciutadans i la pròpia llei.  
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1. Ciutadans es compromet a retirar la bandera hissada en un pedestal 

construït a aquest efecte en de la Plaça Lluís Millet perquè no és la 

bandera d'Europa, Espanya, Catalunya o Sant Cugat del Vallès. Als 

espais públics no podran colocar-se altres símbols que els recollits en la 

llei. 

2. S'eliminaran tot tipus d'expressions artístiques en espais públics, 

com murals, en els quals es facin referència a banderes o símbols no 

constitucionals. 

 

3. REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA DEL NOSTRE MUNICIPI. 

Els casos de corrupció que han proliferat a Catalunya i a Sant Cugat del Vallès en els 

últims vint anys fan que el compromís ferm i inequívoc de Ciutadans contra la corrupció i 

en defensa de legalitat tingui una importància màxima en aquest municipi. 

 

A) MESURES DE TRANSPARÈNCIA DELS CÀRRECS PÚBLICS. 

1. Limitació de mandats: En el supòsit d'aconseguir l'alcaldia aquest partit 

es compromet al fet que el candidat presentat únicament exerceixi el seu 

càrrec durant dues legislatures. Quedant expressament prohibit que es 

pugui presentar a un tercer mandat de manera consecutiva. 

 

2. Carta Ètica. Ciutadans exigeix a tots els seus candidats signar una carta 

ètica per poder formar part de les llistes electorals. És un requisit 

imprescindible que els candidats es comprometin per escrit a guiar la seva 

activitat segons els principis ètics de servei públic i de compromís amb la 

ciutadania, d'acord sempre amb el que estableix la Constitució i les lleis. 

Igualment es comprometen a abandonar el seu càrrec públic en cas 

d'incórrer en alguna causa relacionada amb corrupció política en la forma 

prevista pels estatuts del partit i és necessari que efectuïn una Declaració 

Jurada dels seus béns en accedir a un càrrec públic, així com 
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comprometre's a defensar i compartir els principis i finalitats recollides en l’ 

ideari i els estatuts de Ciutadans. 

3. Declaració pública de patrimoni del càrrec electe. Ens comprometem 

a posar aquesta informació a l'abast de tots els ciutadans fent públiques les 

declaracions tant a l’inici com a la finalització dels mandats. 

4. Responsabilitat econòmica del partit polític: en cas que un càrrec 

públic cometi delicte de corrupció en l'exercici de les seves funcions. 

5. Rebutjarem qualsevol pujada de sou que es pugui implementar amb 

posterioritat a la dissolució de l'actual corporació municipal. 

6. Incompatibilitat de càrrecs electes. Ens comprometem al fet que cada 

càrrec públic assignat a Ciutadans en aquest municipi exerceixi un sol 

càrrec en les diferents administracions i faci valer la màxima “una persona 

un càrrec”, evitant així costos salarials per a les administracions i 

acumulació de càrrecs en detriment de la qualitat en la gestió. 

7. Separació immediata de tot càrrec públic imputat per corrupció o un 

altre delicte. Ciutadans Sant Cugat es compromet a apartar del seu càrrec 

a qualsevol càrrec públic que resulti imputat en un procediment obert en els 

Jutjats i Tribunals espanyols fins a la resolució completa del procés judicial. 

8. Supressió de totes les despeses supèrflues. En particular cotxes 

oficials, i xofer. Tots els altres supòsits hauran de justificar-se en el Ple. 

9. Proposem la designació, com a màxim de dos tinents d'alcalde, 

enfront dels cinc que té el cartipàs municipal actual. La designació de cinc 

tinents d'alcalde no aporta cap valor afegit i l'única cosa que busca és una 

retribució major, no justificada. 

 

B) MESURES DE TRANSPARÈNCIA DELS AJUNTAMENTS. 

1. Compliment de programa de govern. Al tercer any de govern, es 

realitzarà en audiència pública una exposició sobre el grau de compliment 

del Programa de Govern. 
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2. Auditoria d'inici de legislatura. 

• Compromís ineludible de Ciutadans Sant Cugat de dur a terme una 

auditoria independent sobre l'estat real de l'Ajuntament de Sant 

Cugat en el mateix moment en què es pogués obtenir el bastó de 

comandament. 

• Fiscalització de tots els contractes públics en curs, des del punt de 

vista de la seva utilitat i grau de compliment. Es durà a terme un 

control exhaustiu de la justificació econòmica dels preus dels serveis 

prestats per empreses que hagin estat contractades en règim de 

concessió administrativa (poliesportius municipals, aparcaments…). 

Sant Cugat presta serveis pels quals cobra als residents preus 

comparativament molt alts en relació amb serveis privats i, fins i tot, 

amb serveis prestats per altres consistoris del territori nacional. 

• Comprovació de l'estat real dels comptes de totes les empreses 

municipals. 

 

3. Transparència i accés a la informació. 

Impulsarem i tindrem com a objectiu que la seu electrònica de l'Ajuntament 

de Sant Cugat (web, xarxes socials) reflecteixi la realitat del municipi. 

* Eliminar el telèfon d'informació 010 ja que suposa un cost pel 

qual realitza la trucada i substituir-ho per un telèfon gratuït. 

* Es dotarà dels enllaços necessaris amb el DOGC perquè la 

informació administrativa de qualsevol procediment en curs estigui a 

l'abast dels ciutadans. 

* Mostrarà les retribucions de l'alcalde i tots els regidors 

incloses dietes. 

* Inclourà “L’Agenda del Regidor”, en la qual es podran consultar 

les activitats realitzades i previstes pels nostres regidors i alcaldes. 

* Es conformarà com a eina real per fer tràmits administratius. 
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* Desenvolupament de App’s per a telèfons intel·ligents per 

facilitar informació i serveis als ciutadans (dates de pagament 

d'impostos, horaris de serveis, activitats infantils, arribada de 

transport públic, etc). 

 

 

4. UN PROJECTE PER SANT CUGAT. 

El Centre de l’acció política de Ciutadans són les persones i per això el nostre partit està 

format a Sant Cugat per un equip amb vocació de servei; per persones que durant un 

temps acotat mantenen un objectiu comú, per el que entren en la política activa: donar 

satisfacció als anhels de progrés i benestar de tots sense excepció. 

A) PRIORITZANT A LES PERSONES. 

1. Rescat a les famílies. 

-Lloguer social. Proposarem un lloguer social per la vivenda que no superi el 

30% del salari familiar. 

-Incorporació de vivendes buides al mercat de lloguer amb bonificació del 

95% de l’IBI als propietaris que la cedeixin a l’Oficina Local de Vivenda.   

2. Convivència en permanent defensa de la legalitat. 

1. Ciutadans s’oposa a que  s’autoritzi l’ús dels locals municipals, espai 

públic o personal per l’organització d’actes que promouen l’ 

incompliment de la legalitat democràtica. 

Impedirem la distribució en locals municipals de qualsevol publicació que 

difongui continguts discriminatoris, l’enfrontament social, o l’ incompliment 

de les lleis. 

2. No es subvencionaran publicacions que incloguin aquest continguts. 

3. Compliment acurat de la llei, per impedir que amb mitjans o diners 

públics es puguin finançar missatges partidistes o il·legals. 
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4. Sancions equilibrades. Baixarem el cost de les sancions per infraccions 

d’aparcament per ser abusivament recaptatòries i amb manca de rigor 

jurídic.  

Restarien a un nivell equilibrat al SIM, i podríen ser commutades  per 

treballs a la comunitat. Per això es durà a terme una llista de possibles 

treballs que serà introduïda a la normativa aplicable. 

 

3. Fomentant el civisme i perseguint el vandalisme. 

 Es sancionarà als autors de les pintades, investigant la seva autoria i 

sense perjudici de les responsabilitats penals. Les de contingut delictiu 

tindran una multa de major quantia. 

Tanmateix es procedirà a la supressió de totes les pintades en un termini 

màxim de 72 hores des que la Policia Local en tingui coneixement. 

 Es sancionarà amb multes i treballs per a la comunitat la no recollida 

d’excrements dels animals i s’instal·laran papereres ad-hoc pels mateixos.  

 S’instal·laran noves zones per els gossos en els parcs. En funció de la 

grandària del mateix, s’ampliaran les ja existents. 

 Es multarà la presència de gossos a l’interior de les zones acotades com a 

parcs infantils.  

 Proposem la construcció d’un Parc Caní, sota el Turó de Can Mates, de 

3.000 metres quadrats i de similars característiques al l’existent de Coll 

Favà. Amb un tancat de 1,50 metres i separació en dues zones 

diferenciades per a gossos grans i gossos petits. Entenem que aquest tipus 

de parcs suposen un lloc apropiat per que els animals s’exercitin lliurement, 

sense perjudici de la resta d’usuaris del Parc Central. 

 

4. Seguretat: 

1. Policia Nacional. Traslladarem la unitat de la Policia Nacional a l’edifici 

de l’Ajuntament per tal de facilitar als ciutadans les gestions i reduir costos 
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de seguretat. En gran mesura els estrangers residents a Sant Cugat tenen 

com a porta d’entrada a l’Administració les dependències de la Policia 

Nacional i el fet que aquestes siguin dignes per als seus funcionaris i per 

als ciutadans és un signe de respecte els Cossos i Forces de Seguretat de 

l’Estat presents a Catalunya. 

Considerem que l’estat actual de l’ edifici és deplorable, no té el mínim 

exigit per donar una imatge institucional correcta, ni permet el 

desenvolupament de les labors que té la Policia Nacional i per tant es 

remodelarà en qualsevol cas la façana i l’interior de l'edifici actual fins que 

es produeixi el trasllat definitiu. 

 

2. Policia Local. 

a) Plantilla: Es durà a terme un estudi de les necessitats i en cas 

d'haver de ser  augmentada per raons objectives i plenament 

justificades no es superaran en cap cas els 99 efectius. 

 Es promourà l'actuació al carrer enfront de les tasques 

administratives i es fiscalitzaran de manera exhaustiva les 

baixes dels agents. 

 Es minimitzarà o eliminarà el torn partit. 

    

b) Mitjans i funcions:  

 Es crearà la Unitat d’Investigació Policial (UIP) 

 S’implementarà el Pla Estratègic de Seguretat (PES) que 

afronti problemes de manera efectiva amb especial 

incidència en: punts negres de tràfic, vandalisme, violència 

de gènere i controls preventius per evitar el consum de 

drogues i alcohol. 
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 S’incrementarà la presencia de patrulles als barris de 

Mirasol, Valldoreix, La Floresta i Les Planes amb l’objectiu 

de millorar la seguretat en els districtes. 

 Es desenvoluparà un pla de sinistres a l'entrada i sortida dels 

col·legis amb regulació de tràfic, amb suport de la policia i 

persones que compleixin penes de prestació de serveis a la 

comunitat, pel que es realitzarà un conveni amb Jutjats i 

Tribunals. 

 

5. Serveis socials i de salut. 

L’eix vertebrador de l’acció municipal ha de ser la justícia social. L’administració ha 

d’oferir serveis socials de qualitat i sota control públic. L’ajuntament ha de 

coordinar els serveis socials amb els de salut i amb les associacions del tercer 

sector per maximitzar esforços sense solapar actuacions ni malbaratar recursos. 

 Tercera edat. Ciutadans proposa la construcció d’una nova residència i es 

compromet a fixar les bases del projecte en els sis primers mesos de 

legislatura. 

 Violència de gènere. Conforme a l'assenyalat per l’ ONU, una de les 

millors mesures perquè aquesta lacra social vagi desapareixent és la 

pedagogia. (Font: ONU "16 Mesures contra la Violència de Gènere en el 

Món").  

a) Dins de les competències estrictament municipals crearem un 

grup multidisciplinari conformat per Policia local, treballadors 

socials i grup de voluntaris (incloent-hi adolescents) amb la finalitat 

de portar a termini una sèrie d’activitats de conscienciació en 

l’ensenyament de secundària. 

b) La implicació del consistori en la tasca pedagògica es portarà 

a terme prestant quants mitjans siguin necessaris, volem que la 

conscienciació arribi a tots els joves, futur de la nostra societat. 
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c) L'objectiu és conscienciar als joves de la localitat mitjançant el 

coneixement de xifres i anàlisi del problema en les diferents cultures. 

El treball de conscienciar i implicar els adolescents es realitzarà a 

l'entorn escolar i a l'esportiu. Per això es crearà una campanya 

específica anual i diferents certàmens (literari, debat, artístic i 

esportiu) amb premis sufragats per patrocini. 

 Recolçament al dol. Des de l’ajuntament s’organitzarà una teràpia de grup 

per ajudar a les persones que estiguin passant un procés de dol, amb la 

necessària participació dels professionals adequats. Es facilitarà a la 

població la possibilitat d’entrar en aquest grup gratuïtament.       

 

6. Conciliació Familiar. 

Al seu foment, publicitat i conquesta han d'anar partides importants del pressupost. 

L'objectiu crear un servei que ajudi als ciutadans a gestionar el seu temps per poder 

gaudir d'una vida personal més plena i d’un treball o de temps per a la seva recerca (les 

persones aturades no estan ocioses). Ciutadans més feliços faran una comunitat més 

pròspera. 

1. Mitjans: 

a) Serveis descentralitzats:  

 Ludoteques  amb la intenció personalitzada  en la que es pot deixar 

els nens en horari laboral, dissabtes i vacances. 

 Mares de dia. Conversacions amb la Generalitat per potenciar la 

figura i que es doni a conèixer. 

 Escoles bressols municipals reals amb preus assequibles.       

 Serveis de recollida en transport públic de l’escola a càrrec del 

municipi. 

 Servei de vigilància i manteniment en parcs. 
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 Parcs d’estiu i hivern. Climatització en espai públic. Palau dels 

nens. 

b) Àrea en l’Ajuntament denominada “Conciliació” en el que es 

centralitzin les gestions. Dotada de partida pressupostària i medis 

materials i humans. Tot això creat per mitjà d’un adequat concurs públic 

i amb professionals qualificats. 

 Programa Conciliació (Escola de Pares, cursos, tallers, 

conferències). 

 Premi anual de l’Empresa Conciliadora. 

 Promoure horaris racionals.  

 

7. Educació. 

En marc global de la conciliació real entre les diferents situcions de la vida que volem 

oferir a tota la població des de l’ajuntament, un dels pilar bàsics és l’oferta d’escoles 

bressols de 0 a 3 anys amb preus assequibles i qualitat excel·lent. 

Un pla ambiciós que suposa l’execució d’una ajuda real envers les persones de classe 

mitjana que, en parella o en solitari intenten conciliar vides professionals i familiar. La 

implementació d’aquest sistema ha de portar-se una part significativa del pressupost 

municipal per la convicció que des de Ciutadans Sant Cugat tenim el dret de que 

l’Ajuntament  presti serveis de proximitat amb el pressupost municipal. Per això es crearà  

l ’Ens Municipal d’escoles bressol de Sant Cugat. 

 

8. Cultura. 

La cultura i el coneixement constitueixen els pilars bàsics per al desenvolupament dels 

ciutadans i per al progrés de la societat. 

1º. La cultura la fan possible les persones i no l’administració. 

2º. Les polítiques mai han d'obeir a un estratègia per a la consecució d'objectius 

polítics no han de tenir voluntat adoctrinadora ni homogeneïtzadora.   
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3º. Les manifestacions culturals han de fomentar-se des del respecte i sense dirigisme 

polític. 

Proposem les següents mesures per ser desenvolupades de manera immediata: 

1. Fiscalització i posada al dia del sistema de subvencions públiques a 

associacions i altres persones jurídiques de caràcter cultural de tot tipus 

finançades per l'Ajuntament de Sant Cugat. 

 Es revisarà el model del consistori per impedir duplicitats entre les 

administracions. 

 Es requerirà que compleixin uns objectius i interès socials 

ineludibles per aconseguir ajudes municipals. 

 S’evitarà la competència deslleial, i en tot cas, el dirigisme 

cultural i el clientelisme polític . 

 Es promourà l’associacionisme . 

 Es crearan concursos literaris en català, castellà, i anglès. 

 2. Les subvencions tindran una limitació raonable introduint vies de   

mecenatge privat mitjançant la figura del patrocini per als casos de major 

envergadura i transcendència com l’Auditori. 

3. S’introduirà el requisit de qualitat dels productes culturals oferts per 

l’Ajuntament i es fomentarà el bilingüisme català-castellà en totes les 

activitats del municipi.    

Procurant per això contactar amb institucions com la Companyia de Teatre Clàssic, 

l’Institut Cervantes, el Ballet Nacional d’Espanya, i altres entitats culturals 

d’envergadura nacional que puguin tenir l’Auditori com espai per donar-se a 

conèixer a Catalunya.    

 

B. FOMENTANT EL CREIXEMENT DE L'ECONOMIA 

El creixement econòmic i la creació d'ocupació és una política que ha de desenvolupar 

l'Estat juntament amb la Comunitat Autònoma. No obstant això, des de Ciutadans 
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considerem que des del municipi es poden dur a terme certes mesures de recolzament a 

l'economia local. 

 

1. Dinamització econòmica. 

1. Fomentar l'arrelament a Sant Cugat. 

En aquest context l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès aprovarà a través de l'Oficina 

Municipal de l'Habitatge el “Programa de foment de l'arrelament de residents” que 

pretén donar resposta a la demanda d'habitatge per part de joves, principalment 

descendents dels actuals, amb un fort sentiment de pertinença però que per a l'alt 

nivell de vida de la ciutat no poden permetre's, en el començament de les seves vides 

professionals, viure al municipi. 

• El programa recollirà la discriminació positiva en els processos 

d'adjudicació d'habitatge social a les persones demandants amb vincles 

generacionals a Sant Cugat del Vallès, satisfent d'aquesta forma la 

demanda d'aquelles persones que volen viure i desenvolupar la majoria de 

les seves activitats a la localitat. 

 • En els processos d’adjudicació d’habitatge social, es reservarà una quota 

específica en règim de lloguer als menors de 35 anys, i una quota 

específica als residents majors de 35 anys, amb més de 10 anys 

d'empadronament, i inscrits com a demandants d'habitatge durant més de 5 

anys. 

• Es vincularà habitatge i creació d'ocupació, consolidant l’emprenedoria a 

través del comerç de proximitat. En aquest cas, l'adjudicació d'habitatge en 

lloguer serà per a aquelles persones emprenedores que aportin una 

activitat lucrativa en barris amb poca població o excés d'habitatges buits, i 

per a aquells residents demandants que acreditin prestar serveis per 

compte d'altri o pròpia durant els últims cinc anys. 

2. Llicència de comunicació o obertura de negoci. Se substituirà el pagament únic de 

taxa o impost per un pagament mensual fraccionat durant el primer any de vida del 

negoci, contemplant també bonificacions a deduir-se de la quantia total. 
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3. Es facilitarà l'obertura de negocis en zones amb poc assentament comercial com 

Vollpalleres o Can Matas, mitjançant la flexibilització dels impostos municipals i ajudes 

per a habitatge. 

4. Emprenedoria. En seu municipal es crearà un servei d'assessorament jurídic i 

econòmic sobre la viabilitat de nous negocis. 

5. Comerç local de proximitat. Protegirem el manteniment del petit comerç de barri 

perquè garanteixi un servei de proximitat als residents, i donarem suport a la modificació 

de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local perquè es puguin implantar àrees de 

desenvolupament comercial, les anomenades BID: “Business Improvement Districts”. 

Fomentarem el seu coneixement entre els comerciants de l'àrea del centre per conèixer la 

viabilitat del projecte a Sant Cugat. 

 

2. Racionalització de l'administració local i del control de la despesa. 

Es constitueix com una tasca política de primer ordre per a Ciutadans revisar les 

retribucions dels càrrecs públics, reduir el nombre d'assessors i càrrecs de confiança, 

recuperar serveis contractats amb tercers i retallar les despeses generals amb criteri 

d'austeritat. 

 

1. Racionalització del mapa municipal. Ens oposem a la constitució de la EMD 

de Valldoreix com a municipi independent de Sant Cugat per raons d'optimització 

de recursos i eficàcia en la prestació de serveis municipals. 

 

2. Control de les desviacions pressupostàries. Implantació de control trimestral 

de les desviacions pressupostàries per àrea municipal. Respecte a les accions 

origen de les desviacions, es valoraran els beneficis socials i/o econòmics de les 

mateixes per prendre decisions al respecte. 

 

3. Eliminació de duplicitats administratives. 
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4. S'eliminarà la despesa en propaganda, i es limitarà severament la despesa 

en informes i protocol. 

 

5. Reforma, reducció i, si escau, supressió de les subvencions. Nova 

Ordenança General de Subvencions. Es realitzarà un protocol estricte sobre la 

concessió de subvencions sobre la base de la utilitat social de les mateixes, 

garantint la fiscalització prèvia del motiu de la subvenció i el control de la utilització 

dels diners. 

 

6. Concessions administratives. Revisió i control cada dos anys de la qualitat del 

servei i del compliment de les clàusules dels serveis en règim de concessió 

administrativa. 

 

7. Empreses municipals. Es reduirà al mínim el nombre d'empreses municipals 

sobre la base de criteris d'eficàcia i rendibilitat. En concret es fiscalitzaran per 

valorar la seva viabilitat i rendibilitat conforme al criteri legal d'interès públic 

PROMUSA i AUDITORI. 

 

3. Transport com a factor de dinamització econòmica 

1. Subscripció en el primer any de legislatura d'un acord amb Àrea 

Metropolitana de Barcelona amb un objectiu únic: aconseguir una rebaixa en 

el preu del peatge dels Túnels de Vallvidrera per als residents en el municipi. 

Com a autèntic moviment generalitzador de riquesa fomentarem la rebaixa del 

preu per tal de dinamitzar la zona. 

 

2. Subscripció d’un acord amb la Generalitat de Catalunya. Metro Vallès. Per 

aconseguir que Sant Cugat del Vallès sigui considerada Zona I. En cas de ser 

necessari aportar fons municipals valorar-ho com a prioritat pel bé de la població. 
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3. Instal·lació de línia d'autobús BTR (Bus de Trànsit Ràpid) Mirasol- Sant 

Cugat. Amb l'objectiu que els trajectes siguin considerablement més curts 

s'implementarà aquest servei en les hores punta. 

 

4. Replantejament de les línies d'autobusos de Sant Cugat i flota de no 

contaminant (híbrids o elèctrics). Estudi de la viabilitat dels trajectes i 

optimització del sistema.  

 

5. Bicing elèctric entre l'estació de Sant Cugat i zones allunyades del centre 

sense accés FFCC (Sant Francesc, Coll Fava, Torreblanca, Volpalleres i Can 

Barata). 

 

6. Creació de carrils bici per a aquestes zones (amb fons FEDER de la UE). 

 

4. Autonomia local i finançament. 

L'Objectiu bàsic és el de reduïr el deute oficial de 60 milions d'euros del Consistori, al 

que cal afegir diverses partides de les quals no s'informa als ciutadans. Aquestes són 

diferents quanties pendents de pagament pel consistori en procediments en curs en seu 

judicial per delictes comesos per càrrecs públics de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

(Cas Aymerich; Cas ADIF) per un total de més de 10 milions d'euros. 

 

Per aconseguir rellançar l'economia local optem per dur a terme una política de rebaixa de 

la pressió fiscal municipal, bàsica per fomentar l'activitat empresarial. 

 

1. Impost sobre Béns Immobles (IBI). 

Ciutadans Sant Cugat sol·licita que s'inclogui al nostre municipi en l'ORDRE 

HAP/1750/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix la relació de municipis 

als quals resultaran d'aplicació els coeficients d'actualització dels valors cadastrals 

que estableixi la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per 2015, segons la qual 
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l'Ajuntament de Sant Cugat pot acollir-se, abans del 31 de juliol de 2015, a una 

reducció del Valor Cadastral d'un 17%, mitjançant l'aplicació del coeficient 

d'actualització que fixa la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat, que per al cas 

de Sant Cugat és del 0,83. Sant Cugat compleix tots els requisits per aplicar 

aquesta reducció però ha de sol·licitar la seva inclusió en la llista de municipis als 

quals es pot aplicar la reducció. 

Aquesta reducció d'ingressos del municipi seria compensada amb una pujada del 

tipus de gravamen, passant del 0’46 al 0’5, i així establir una rebaixa total del 

10% dels impostos directes. 

 

2. Tributs sobre l'aigua (SOREA) 

Promourem la revisió i rebaixa dràstica o, si escau, eliminació dels cànons 

municipals. Només un 20% de l’import que es paga en la factura que emet SOREA 

correspon a l’aigua. El seu subministrament al ciutadà està gravat a Sant Cugat del 

Vallès amb tres impostos diferents. Dos locals: clavegueram i cànon de l'aigua i un 

de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 

El recurs de l'aigua s'ha convertit en un mitjà de recaptació d'impostos per als 

ajuntaments i és intenció de Ciutadans realitzar un ajust important en aquest àrea 

perquè no es s’imposi al ciutadà més tributs de manera arbitrària i injusta. 

 

3. Impost sobre vehicles. 

Proposem un sistema de bonificacions en l'impost de circulació en funció del grau 

de contaminació del vehicle. A menor contaminació, major bonificació. 

 

3. Humanitzant la nostra ciutat. 

L'urbanisme no és un simple negoci, és la planificació dels diversos llocs i ambients en els 

quals es desenvolupa la vida quotidiana dels ciutadans en totes les seves manifestacions. 
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El gran problema que manté Sant Cugat és el de la coexistència de zones que són 

mirades i ensenyades per l'Ajuntament amb unes altres que s'oculten i a les quals es 

deixa sense els serveis que mereixen, solament per ser-ho, tots els seus habitants. 

 

1. Gestió urbanística. Estudi detallat del projecte de tots els Plans Urbanístics des 

d'un punt de vista jurídic administratiu, revisant les garanties de l'administrat. 

S'entrarà a fons a l'anàlisi dels diferents interessos econòmics en cada pla en 

marxa o en redacció, revisant el procediment i arribant a la seva anul·lació en els 

casos previstos en la Llei. 

 

2. Urbanisme. 

• Edificis dignes: Subvencions per a remodelació dels edificis de més 

de 40 anys a càrrec de l'erari municipal. Serà un objectiu immediat de 

Ciutadans a Sant Cugat la rehabilitació de barris amb més de 30 anys (Pla 

REVITAE). 

Amb l'objectiu d'augmentar la seva qualitat de vida, evitar la guetització i 

amb l'objectiu de realitzar les següents millores: accessibilitat, eficiència 

energètica dels edificis, rehabilitació de façanes i aparcaments per a 

residents. 

• Facilitar les llicències d'obres necessàries per a les zones 

residencials amb habitatges unifamiliars a l'efecte d'aconseguir un 

entorn més sostenible. 

• Millora de l'entorn i neteja. 

a) Creació de les Brigades d'Intervenció Immediata (BAI) amb 

l'objectiu de reparar quan es produeixi el trencament de rajoles, 

il·luminació, peces de parcs infantils etc… 

b) Revisió exhaustiva del compliment del servei de neteja 

municipal i del plec. Revisió de maquinària i introducció de l'aigua a 

pressió com a eix de la neteja viària, tant en vies com a voreres. 

Implementació d'un pla de neteja efectiu amb aigua no potable. 
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c) Control i si escau retirada dels aspiradors que actualment 

utilitzen els operaris del servei de neteja de l'Ajuntament de Sant 

Cugat. Les queixes permanents de multitud de veïns pels decibels 

que envaeixen la pau de les seves vivendes fa peremptori revisar 

maquinària i el nivell de soroll emès amb tots els mitjans tècnics 

necessaris i sotmetre-ho a fiscalització per estudiar la conveniència 

de la seva retirada o substitució. 

• Control i inventari de barreres arquitectòniques i desenvolupament en 

el primer any de legislatura del projecte i execució per a la supressió i/o 

adecentació de les múltiples existents. 

• Paviment. 

a) Revisar els projectes de pavimentació del barri de Sant 

Francesc executats recentment de manera parcial i deficient 

donant resposta definitiva a l'ínfima qualitat del sòl i canalitzacions. 

b) Dotar a tots els parcs infantils de Sant Cugat del Vallés d'una 

zona no inferior al 75 % de la superfície del dels gronxadors i 

altres jocs amb sòl goma anticaiguda. Implantat de manera 

generalitzada a Espanya, la seva necessitat és bàsica al segle XXI 

per raons de salut i higiene. Molt més quan estan en joc els nens, 

veritable tresor de la societat. 

• Arbrat. Substitució immediata d'espècies d'arbres sobre les quals els 

veïns han protestat de forma activa a causa de la brutícia del seu pol·len o 

l'aixecament de voreres i carreteres per la trajectòria ascendent del 

creixement de les seves arrels. Realitzar estudi sobre les espècies 

adequades acordat amb la Universitat de manera que com a projecte en 

pràctiques no suposi cap cost per a l'administració. 
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3. Recursos naturals 

• Protecció animal.  

a) Es publicitará a la web municipal l'adopció d'animals domèstics 

abandonats a través del link adequat amb les associacions pertinents. 

b) Senglars. Es crearà un grup de treball adequat integrat per afectats, 

caçadors i especialistes en el tema per donar resposta a la plaga. 

S'incoaran les accions pertinents davant la Generalitat de Catalunya 

perquè la població de senglars es faci tolerable i compatible amb els 

nuclis de població. 

c) Control de l'hàbitat de coloms i cotorres. 

• Neteja de rieres. Ens comprometem al fet que aquesta neteja sigui anual i 

d'especial envergadura a la zona de Les Planes i La Floresta a causa de la seva 

ubicació adjacent amb Collserola. 

• Es procedirà a la instal·lació de contenidors de podes i desbroçament en 

totes les zones residencials amb alta densitat de jardins privats. 
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Ciutadans Sant Cugat 

Eleccions Municipals 2015. 

Propostes i posicionaments específics EMD Valldoreix 

 

Des de Ciutadans proposem un model de gestió municipal de total transparència, 

eficiència i racionalitat, basada en el treball i la defensa dels interessos dels ciutadans que 

són el centre de la nostra acció política i als quals ens devem. 

 Valldoreix ha de ser un municipi transparent, de tots i per a tots, sense exclusions i en el 

qual els interessos d'unes poques persones no prevalguin sobre interessos de molts 

altres.  

• Acabarem amb el clientelisme, els interessos polítics i el partidisme a la 

EMD Valldoreix.  

• Eliminarem totes les partides del pressupost municipal que considerem 

supèrflues i que no tinguin ni siguin d'interès per al comú de la ciutadania i 

alleugerirem l'estructura.  

• Sobre la independència de Valldoreix respecte a Sant Cugat del Vallès, 

des de Ciutadans i atenent a les indicacions del Consell d'Europa sobre la 

viabilitat econòmica de les entitats municipals, que propugnen la 

concentració d'ajuntaments i les mancomunitats de municipis, ens 

posicionem en contra de la mateixa. 

 

Des de Ciutadans proposem un model de municipi per Valldoreix basat en la 

conservació i defensa del seu caràcter propi i les seves peculiaritats.  

• No propugnarem ni recolzarem un model urbanistic basat en el creixement 

expansiu basat en macroprojectes, en l'especulació i en els interessos d'uns pocs 

ciutadans. 

 

• Preservació del medi ambient, conservació, rehabilitació, reforma, aprofitament i 
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economia d'estalvi i inversions racionals amb recursos públics són els nostres 

principis d'actuació sobre aquest tema. 

 

Mobilitat:  

Una vegada aplicades les directrius del “Pla de Mobilitat de Valldoreix” des de Ciutadans 

propugnem una revisió de les direccionalitats en el sector del barri de Rossinyol a l'àrea 

que va des de la Plaça dels Ocells – Passeig de la Oreneta fins a la confluència de l'Av. 

Ramon Enguixa i Carrer Saragossa, que afectarien a la zona entre Passeig del Nord – Av. 

Alcalde Enguixa – Plaça dels Ocells – Passeig Gafarró - Passeig del Pardal – Passeig 

Merla – Passeig Rossinyol - Rambla del Jardí. 

  

Estem d'acord i propugnem que es consulti als veïns però també que s'escolti a través de 

les comissions creades per ells mateixos per evitar les arbitrarietats i treballar amb 

consens sobre la mobilitat a Valldoreix. 

 

Nova Centralitat: 

La idea presentada per la EMD Valldoreix per a la nova centralitat a la zona de Can 

Cadena és considerada des de Ciutadans com un projecte faraònic, innecessari i inviable 

en aquests moments i també a mitjà termini, pel cost d'inversió en la seva construcció i 

posterior manteniment, perquè trenca amb el model de municipi que defensem.  

• Proposem un model amb diverses centralitats, racionalitzat, amb millores 

d'accessos, aparcaments i pensant en les necessitats dels veïns. 

 • Desconfiem de la gestió de PROMUSA per a la construcció i gestió d'habitatge 

públic en aquesta hipotètica zona de nova centralitat, degut a l'opacitat en la seva 

gestió administrativa i adjudicatària. 

 

Habitatge públic: 

Crearem un registre municipal on els joves i les persones majors empadronades en la 

EMD Valldoreix perquè puguin sol·licitar habitatge públic de lloguer i de protecció oficial, 
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per conèixer les necessitats del municipi sobre aquest tema. Promocionarem la creació de 

cooperatives per a la construcció i gestió d'aquest tipus d'habitatges deixant fora i 

eliminant la gestió i el paper de PROMUSA respecte a la construcció, promoció i venda 

d'habitatge públic. 

 

Urbanització de l'Av. Baixador:  

Ciutadans proposa la urbanització d'aquesta avinguda amb un model de via tipus rambla, 

amb dos sentits de circulació, de circulació pacificada amb velocitats de circulació no 

superiors a 40 km/h. Sobre la forma de sufragar aquesta obra proposem que pel que fa a 

les contribucions extraordinàries, l'import haurà de ser igual proporcionalment a altres 

imports en actuacions urbanístiques de similars característiques i evitar els greuges 

comparatius. 

 

Mesures per a la conciliació laboral: 

Estudiarem la creació de places de guarderia públiques a preus raonables en funció de 

les necessitats reals que tingui el municipi perquè la conciliació laboral en les famílies 

sigui una realitat, no un luxe i una eterna promesa dels polítics en període electoral. 

 

Il·luminació urbana: 

Valldoreix té zones pèssimament il·luminades i els veïns reclamen contínuament millores 

en aquest àmbit que no arriben. Desenvoluparem un projecte d'il·luminació a les zones del 

municipi que ho necessitin basat en el concurs lliure d'empreses, per a aconseguir una 

major eficiència, estalvi energètic i menor cost per al contribuent i en definitiva per als 

ciutadans. 

 

Aparcament:  

Realitzarem un estudi sobre l'aparcament a Valldoreix amb especial interès a la zona 

propera a l'estació dels FF.CC, per ampliar aquesta zona i amb el sistema de targeta de 

resident, actualment establert i en règim de gratuïtat. 
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Sol·licitarem que la EMD Valldoreix sigui definitivament Zona 1: 

Dins del mapa de zones dels FF.CC ha de ser reconeguda com a tal. Per a això buscarem 

suports per aconseguir-ho amb ciutats com Sant Cugat, Rubí i EMD’s com Bellaterra. 

 

Pla de Transport Escolar: 

Proposem un pla que uniria els centres escolars del municipi per així afavorir l'ús del 

transport públic, el medi ambient, la fluïdesa del trànsit rodat i la conciliació laboral de les 

famílies. 

 

Seguretat: 

Exigirem l'increment de nombre i freqüència de patrulles de la Policia Municipal, així com 

dels Mossos d'Esquadra per augmentar la vigilància i la seguretat a Valldoreix. 

  

Revisarem el conveni que existeix amb la finca Can Monmany a l'efecte de conèixer 

amb exactitud els acords, condicions del mateix i política d'inversions. 


