365 días trabajando para todos
los ciudadanos de Sant Cugat

INFORMA
A partir del 2017 y a propuesta de C’s se conmemorará el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo
Sant Cugat es uno de los municipios de Cataluña donde residen socios de la Asociación Catalana de
Víctimas de Organización Terroristas.
leer más...

El mal uso de los plenos de Sant Cugat cuando se tratan asuntos
que no afectan al municipio
Desde que empezó la actual legislatura nuestro grupo ha denunciado pleno tras pleno el coste de
oportunidad que supone tratar mociones que no afectan directamente a Sant Cugat.
leer más...

Se introducirá una prueba piloto para el contol y la esterilización de los jabalíes en Sant Cugat a raíz de una
propuesta presentada por C’s
En noviembre propusimos una bateria de medidas para resolver este problema. Entre ellas, la esterilización
química de los jabalíes para controlar la sobreproblación que han sufrido en los últimos años.
leer más...

El pleno del Ayuntamiento rechaza nuestra propuesta de garantizar el
bilingüismo en la Administración Pública
Sant Cugat es un municipio que se caracteriza por su multiculturalidad, ya que 1 de cada 3 personas
vienen de fuera Catalunya y por lo tanto, no son catalanoparlantes.

leer más...

365 dies de PROPOSTES
Implementar un pla integral per millorar el benestar social dels celíacs
La proposta recolzada per l’Associació de Celíacs de Catalunya i aprovada per tots els grups polítics inclou mesures com ajuts econòmics i
accions de sensibilització per millorar les condicions de les persones que són al·lèrgiques al gluten.

Exigir que l’Ajuntament garanteixi el bilingüisme a l’Administració Pública
La proposta ha sigut rebutjada en el ple pels partits independentistas, a més d’ICV i PSC.

Implementar un pla integral per combatre el mosquit tigre a Sant Cugat
La proposta aprovada per tots els grups polítics permetrà combatre el mosquit tigre d’una manera sostenible i evitant l’ús de plaguicides

Millorar la seguretat policial a Valldoreix
En el ple de Valldoreix es va aprovar negociar un contracte entre l’EMD i l’Ajuntament de Sant Cugat per protegir els interessos dels
ciutadans de Valldoreix, tant econòmics com materials en termes de seguretat ciutadana.

Incloure mesures de control i d'esterilització per moderar la sobrepoblació de porcs senglars
La proposta aprovada inclou una bateria de mesures que van des de la l’esterilització química fins una campanya informativa i de sensibilització
per a la població de Sant Cugat

Oferir el servei d'atenció telèfonica de l'Ajuntament (010) de manera gratuïta
Fins ara el ciutadà havia de pagar un sobre cost per accedir a la informació básica de la ciutat o fer consultes sobre el Servei d’Ocupació.
A partir de juliol, aquest servei serà gratuït.

Elaboració d'un protocol educatiu contra la transfòbia i abús escolar per identitat de gènere
La proposta aprovada per unanimitat per tots els grups municipals involucra a la comunitat educativa de Sant Cugat en l’elaboració
d’aquest protocol.

Creació d'un registre gratuït de bicicletes i impulsar campanyes informatives per millorar la convivència entre ciclistes i viandants
La proposta va ser aprovada per unanimitat per tots els grups municipals i va ser recolzada per l’Associació de Bicicletes de Sant Cugat

Millorar l’estat de les instal·lacions del CAU AMIC
La proposta va ser aprovada per unanimitat a l’EMD de Valldoreix i busca solucionar les deficiències estructurals i poder així millorar els
serveis que aquesta associació presta

Limitar els mandats municipals de l’equip de govern a 8 anys
La proposta va ser rebutjada en el ple per l’equip de govern

DENUNCIA
El Ayuntamiento quiere pagar el IRPF de los funcionarios a la Hacienda Catalana
poniendo en riesgo sus contribuciones
Ciutadans trabajará para proteger a los empleados públicos para que puedan trabajar
con imparcialidad y sin influencias políticas.

leer más...

El mal estado de las aceras en Sant Cugat

La apropiación de la fiesta de San Juan por parte de los partidos nacionalistas,
incluido el PSC, declarándola Fiesta Nacional de los “Països Catalans”
Ciutadans denuncia que intentar patrimonalizar una fiesta por parte de un colectivo
imaginario (Països Catalans) es un despropósito

TRANSPARENCIA
Ponemos a tu disposición las cuentas del Grupo Municipal
Para más información haz clic aquí

leer más...

ESCOLTA

ATENCIÓ CIUTADANA A L’AJUNTAMENT DE SANT CUGAT
Dimarts a Divendres de 9 a 13 hrs
grupcs@santcugat.cat
647 040 102
PARLA AMB ELS REGIDORS
Si vols parlar amb ells, apropa’t a l’Ajuntament

grupcs@santcugat.cat

@Cs_SantCugat
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@Cs_SantCugat
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