Neix la Festa Major de Volpelleres!

En total, hi ha hagut una quinzena d’activitats variades, com la cercavila amb
els Diables de Sant Cugat, l’espectacle
de màgia amb Melanie, la mostra d’entitats i de comerços i la cursa d’orientació
al bosc. Han estat molt importants les
activitats adreçades als més menuts, ja
que Volpelleres és un dels barris amb
més infants de Sant Cugat.

Espectacle de màgia amb Melanie
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Durant el cap de setmana del 7 al 9 d’octubre, Volpelleres ha celebrat la seva
primera festa major, que ha organitzat
l’Associació de Veïns amb el suport de
l’Ajuntament.
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Proximitat
i participació

El Consell de Barri
demana pas

La revista que teniu a les mans és una eina de comunicació que pretén aproximar la informació del vostre barri,
d’allò que ens és més proper i que per tant, més ens
afecta. Neix dels consells de barri, de les decisions
que col·lectivament, entre veïns i veïnes, es prenen
per millorar el nostre entorn més immediat.

Aquest 2016 ha vist néixer una nova etapa del Consell de
Barri, un territori de més de 30.000 habitants. Un any de
gestió de la diversitat i on hem superat els registres
anteriors de participació i s’han gestionat els (pocs)
pressupostos del Consell. Com a regidor-president
del Consell, però alhora a l’oposició municipal, ha
estat un repte cercar el diàleg i el consens i dotar
d’un pes decisiu les entitats. Cal que millori la capacitat de proposta i decisió de totes les demandes
que se’ns fan.

Són òrgans de participació ciutadana que canalitzen les demandes, inquietuds i propostes per fer
un Sant Cugat millor. Des dels barris, a peu de carrer,
de manera transversal i conjunta.
Sant Cugat és una ciutat que acull una gran diversitat territorial. És una riquesa que cal saber posar en valor amb la
voluntat de fer emergir aquestes realitats, aquesta publicació vol acompanyar els veïns i veïnes en els processos de presa de decisió.
La nova publicació vol recollir les iniciatives, els projectes i les inquietuds del teixit
associatiu i del veïnat a fi de fomentar la vida de barri i enfortir el sentiment col·lectiu
de pertinença.

Quin paper han de fer els Consells?
Si volem que representi el principi de proximitat, participació i
descentralització cal que es facin canvis:
•

El govern municipal ha de reconèixer els consells com a òrgans municipals de
proposta municipal i ser inclosos en la seva planificació d’actuacions.

•

Sense recursos i organització no funcionaran correctament. Cal concretar els suports.

•

Codecisió en qüestions com les inversions i polítiques al serveis a les persones

Mercè Conesa i Pagès

Ferran Villaseñor Romero

Alcaldessa de Sant Cugat del Vallès

President del Consell de Barri Centre Est
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Millorem junts el
Monestir - Sant
Francesc
L’Ajuntament ha iniciat un procés participatiu que té per objectiu millorar
l’entorn del barri del Monestir-Sant
Francesc. És per això que, durant els darrers mesos, s’han constituït cinc comissions de treball en les quals han participat
activament i de forma conjunta la Xarxa
d’Entitats del barri i tècnics municipals.
Aquestes comissions són les d’Espai públic, Mobilitat, Habitatge, Comerç i Equipaments.

Aquesta informació també es podrà consultar al web de participació.
Les entitats i associacions de l’entorn del
Monestir-Sant Francesc que han participat en la diagnosi són l’Associació de
Comerciants del Monestir, l’Associació de
Comerciants Sant Cugat Comerç, l’Associació Veïnal del Centre Est, l’Associació de
Veïns del barri del Monestir, l’Associació
de Veïns de Sant Cugat Centre, Canals
Galeria d’Art, Sant Cugat Empresarial,
l’Assemblea Cristiana Gilgal, la Residència
de Gent Gran de Santa Rosa i l’Aula de So.
http://plamonestir.postach.io
www.santcugat.cat
plamonestir@gmail.com

Sant Cugat,
ben neta!
Amb l’objectiu de fer una neteja intensiva carrer per carrer a fi de tenir una
ciutat endreçada i de qualitat, l’Ajuntament ha posat en marxa la campanya
Sant Cugat, ben neta! La campanya s’ha
dissenyat per netejar en profunditat els
racons de difícil accés i retirar de la via
pública elements com adhesius, xiclets,
grafits o petites herbes. La idea, per tant,
és deixar ben polits tots aquells racons on
és difícil arribar amb el sistema habitual
de neteja de carrers.
Parc infantil a la plaça d'en Coll

En el Consell de Barri del setembre, ja
s’han presentat les principals conclusions
d’aquests grups de treball, que es resumeixen en la idea que el Pla de Millora
del Barri del Monestir-Sant Francesc és
una oportunitat única per afrontar una
millora integral del barri que faci possible:
1. La connexió del barri amb la resta de
la ciutat
2. Canviar la percepció de l’espai urbà

a la via pública i reduir els problemes
de sorolls i de brutícia que es puguin
generar en aquesta zona a causa del
botellot. Així mateix, la voluntat del consistori també és evitar que es produeixi el
binomi cotxe-alcohol, amb el perill que
aquest comporta.

Cada dia s’actua en un carrer o en un tram
de carrer diferent. El dispositiu està format per quatre treballadors, que compten amb maquinària adient per dur a terme aquestes tasques, com, per exemple,
fregadores de carrers, màquines de neteja per hidropressió o equips de neteja
de taques al paviment i de pintades de
grafits.
La campanya ha començat per l’avinguda de Cerdanyola i s’està estenent per la
resta de centre. Un cop acabada la campanya, l’Ajuntament valorarà si l’amplia a
la resta del municipi.

3. Treure profit del capital poblacional
del barri, que és el més dens i viu del
municipi

L’Ajuntament ha posat en marxa dues línies d’ajudes per afavorir la contractació
de persones aturades i la creació d’empreses. La voluntat de la mesura, inclosa en
el pacte d'estabilitat pressupostària amb
ERC-Mes, és contribuir a combatre l’atur i
fer que Sant Cugat sigui un municipi emprenedor, socialment just i cohesionat.

Per a empreses
Tall del trànsit a Can Solà

Des de finals de setembre, els divendres i
dissabtes a la nit, concretament entre les
20:30 i les 7 hores, l’Ajuntament prohibirà el pas de vehicles i l’aparcament al
carrer de Can Solà. De moment, la mesura es mantindrà de forma indefinida.
Així mateix, la policia identificarà les persones que beguin alcohol de forma il·legal a la via pública i els podrà imposar
una multa de 375€, segons l’ordenança
de civisme. La Policia Local i els Mossos
d’Esquadra es coordinaran per posar en
marxa aquest dispositiu.
A banda, el consistori també vetlla per
combatre el binomi oci-alcohol a través
de la campanya www.1segon.cat, amb
assessories al joves i les seves famílies,
xerrades adreçades als pares i mares i tallers per a joves.

Assignacions econòmiques adreçada a
les empreses que contractin persones en
atur.
El consistori finançarà el 50% de les despeses salarials i de la Seguretat Social
en contractes indefinits o de més d’un
any.
Per ser-ne beneficiàries, les empreses
hauran de complir els següents requisits:
•

No haver contractat en els últims 12
mesos a la persona proposada per a
aquesta contractació.

•

No haver realitzat acomiadaments
improcedents o expedients de
regulació d’ocupació en els 3 mesos
anteriors a la data de contractació.

•

Formalitzar un contracte laboral de
com a mínim 12 mesos.

•

Que l’empresa incrementi amb el
contracte la plantilla existent.

L’Ajuntament també treballa perquè el
botellot no s’estengui o es desplaci a altres zones de la ciutat.

Can Barata es
connectarà
properament a
la xarxa d’aigua
potable
L’Ajuntament està treballant perquè el
barri de Can Barata es pugui integrar
aviat a la xarxa d’aigua potable, ja que
actualment no disposa de connexió directa.
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament ha
obtingut una subvenció de 261.000€ de
l’Agència Catalana de l’Aigua. D’aquesta
manera, el consistori arranjarà definitivament l’abastament d’aigua a aquest punt
del municipi, cosa que millorarà les infraestructures dels subministraments dels
veïns de Can Barata.

Per engegar un negoci
Línia d’ajuts per la creació de noves empreses. L’Ajuntament aportarà fins a
4.000€ per afrontar les despeses associades a l’inici de l’activitat empresarial.
L’objectiu és fomentar l’ocupabilitat, lluitar contra l’atur i contribuir activament a
l’emprenedoria.
Els ajuts serviran per fer front a les següents despeses:
•

La quota de cotització als autònoms
dels 12 primers mesos.

•

Taxa municipal de llicències d’obres
per inici d’activitat i ICIO.

•

Taxa municipal per a l’obertura de
l’establiment.

•

El cost de l’informe tècnic o projecte
del negoci.

•

Les despeses notarials de l’escriptura
pública de constitució.

Pas ferm per
eradicar el botellot a
Can Solà

•

Les despeses del gestoria o assessoria
dels tràmits d’alta de

•

l’autònom/a o empresa.

L’Ajuntament ha posat en marxa un pla
per eradicar el botellot a la zona d’oci
nocturn de Can Solà. L’objectiu d’aquesta
iniciativa és evitar el consum d’alcohol

Més informació al web:

4. Beneficiar-se de la seva ubicació estratègica
5. Fer pivotar el desenvolupament del
barri en la millora de cinc zones clau:
els jardins del Vallès, l’espai verd Ildefons Cerdà, la plaça d’en Coll, l’avinguda de Cerdanyola i les pistes de Sant
Francesc
Així mateix, en el pressupost municipal, l’Ajuntament ja ha consignat una
partida d’un milió d’euros per tirar endavant aquests projectes. A banda, cal
assenyalar que, aquesta tardor, el procés
participatiu entra en la fase de propostes
obertes a tota la ciutadania. És per això
que l’Ajuntament distribuirà al veïnat un
resum de la diagnosi juntament amb una
enquesta sobre les propostes de millora.

Nous estímuls per
a la contractació de
persones en atur

Els ajuts es poden sol·licitar a l’Oficina
d’Atenció Ciutadana.
www.santcugat.cat/tramit/subvencions
Dipòsit d’aigua de Can Barata

