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Benvolguts santcugatencs, benvolgudes santcugatenques,

Des de fa sis mesos tinc l’honor de ser l’alcaldessa de Sant Cugat i de 
presidir un govern format per un nou equip de regidors i regidores. 
Tots nosaltres fa mesos que treballem de valent per resoldre els reptes 
que tenim a curt i llarg termini. En aquest sentit, ja hem presentat el Pla 
de Govern del mandat 2019-2023 i també estem treballant en l’elabo-
ració dels pressupostos del 2020.

Vivim en una ciutat que ens agrada i de la qual ens sentim orgullosos, 
però també és cert que tenim moltes qüestions pendents. Ens trobem 
en una situació d’emergència d’habitatge. La manca de llars a preus 
assequibles expulsa persones de Sant Cugat, gent jove però també fa-
mílies senceres i gent gran. La ciutat seguirà creixent i ara toca decidir 
com ho fem, de forma planificada i pensant en els problemes d’avui 
però també en els de demà. Tampoc podem oblidar la situació d’emer-
gència climàtica a escala global; des de Sant Cugat també volem acti-
var mesures per fer-hi front i ser un referent en aquest sentit.
 
Per acabar, m’agradaria desitjar-vos a tots i totes bones Festes. Ara ar-
riben uns dies de pausa, de joia. Confio que els pugueu passar amb qui 
més us estimeu. Recordem, tanmateix, que hi ha molta gent amb difi-
cultats que no podrà gaudir-ne. No oblidem mai tenir empatia envers 
els qui ens envolten. 

Mireia Ingla
Alcaldessa

@ MireiaIngla

@ MireiaIngla
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Actuem davant  
l’emergència climàtica
Sant Cugat no s’escapa dels efectes 
devastadors del canvi climàtic. L’escalfament 
global està provocant una profunda 
alteració dels ecosistemes -tant a escala 
mundial com local- que amenaça el futur 
del nostre planeta i de la nostra ciutat.  
Cal, doncs, actuar amb rapidesa i 
contribuir urgentment a la reducció dels 
gasos d’efecte hivernacle

Sant Cugat es declara  
en emergència climàtica
El ple municipal té previst aprovar properament una Declaració 
per reconèixer “l’estat d’emergència climàtica” del món i la 
necessitat d’una “resposta mundial ràpida, urgent i des de 
tots nivells, des dels internacionals als locals”.  El text recorda 
que ens trobem en una situació de col·lapse i que es presenten 
enormes reptes “per als sistemes de sosteniment de la vida 
de centenars de milions de persones”. En conseqüència, la 
Declaració proposa promoure acords locals i de país per tal 
d'assolir uns objectius que garanteixin “la continuïtat de la vida 
que habita aquest planeta”.

Com afecta el canvi 
climàtic a Sant Cugat?
• Augment de temperatura: +1’55 graus 

des del 1950 i, si només mantenim els 
compromisos actuals, seguirà augmen-
tant com a mínim 1’5 graus més

• Onades extremes de calor i augment 
de la mortalitat pels seus efectes

• Increment de la durada de les sequeres 
i reducció d’un 20% de recursos hídrics

• Augment d’inundacions i d’incendis 
forestals

• Desplaçament d’espècies i canvi de 
dates en la floració

Font: Tercer Informe sobre el Canvi Climà-
tic a Catalunya

Suma’t a la Declaració!
L’emergència climàtica és un 
tema de ciutat. Per això des de 
l’Ajuntament animem tota la 
ciutadania, entitats, institucions 
i teixit empresarial a sumar-se a 
aquesta Declaració i fer front comú 
per actuar davant el canvi climàtic.  
Properament podràs consultar-la al portal  
decidim.santcugat.cat i signa-la per mostrar  
el teu compromís.
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Què estem fent  
a Sant Cugat?
 
La Declaració d’Emergència Climàtica de 
Sant Cugat preveu impulsar urgentment un 
Pla de transició ecològica a la ciutat que es 
basarà en quatre grans eixos d’actuació:

1. Transició energètica: augment de 
la generació d’energia renovable i 
reducció de consums a Sant Cugat. 
Rehabilitació d’edificis per fer-los més 
eficients.  

2. Canvi en el model de mobilitat: foment 
del transport públic, de l’ús dels vehi-
cles elèctrics i entrada en vigor de la 
Zona de Baixes Emissions per restringir 
els vehicles més contaminants. Redac-
ció d’un nou Pla de Mobilitat i impuls 
de plans de desplaçament d’empresa.

3. Transició alimentària: aposta per 
l’alimentació saludable basada en el 
consum d’aliments d’origen vegetal, de 
temporada i de proximitat. Vincularem 
aquesta aposta a la producció a Sant 
Cugat, amb l’objectiu d’augmentar 
l’activitat agropecuària.

4. Residu Zero: implementació dels 
principis de consum responsable i 
l’economia circular, restricció de l’ús 
de plàstics d’un sol ús i foment de la 
reparació i la reutilització. 

Aquest Pla de xoc s’està elaborant amb 
l’ajuda de tècnics, científics i investigadors 
universitaris amb l’objectiu de tenir-lo 
aprovat a principis del 2020. 

Restringim els vehicles 
més contaminants
L’Ajuntament està elaborant 
una ordenança per crear una 
Zona de Baixes Emissions 
al centre de Sant Cugat 
i restringir-hi el pas dels 
vehicles més contaminants. S’aprovarà 
properament al ple municipal i, per redactar-la, 
s’ha tingut en compte les propostes fetes en 
un procés de participació ciutadana. 

Implica’t-hi
La lluita contra el canvi climàtic 
no és responsabilitat d’un únic 
organisme o institució, sinó que 
interpel·la el conjunt de la societat. 
Per això a partir de gener crearem a 
Sant Cugat la Taula d’Emergència 
Climàtica per promoure el compromís i la implicació 
ciutadana.  Serà un òrgan participatiu, propositiu i que farà 
seguiment del Pla de transició ecològica de Sant Cugat. 
Suma’t a la Taula a través del portal decidim.santcugat.cat. 

EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA
SANTCUGAT 
COMPROMESA
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El Pla de Govern de  
Sant Cugat, en marxa

Nou marc  
de govern
municipal

El nou govern municipal ha 
definit les principals línies 
d’actuació que l’Ajuntament 
desenvoluparà durant aquest 
mandat 2019-2023. L’objectiu 
és fer front als grans reptes de 
ciutat –especialment en àmbits 
com l’habitatge, l’emergència 
climàtica, els serveis socials  i la 
transparència- i contribuir a fer 
un Sant Cugat amb més progrés 
econòmic, més benestar ciutadà 
i un millor govern

6

50

El Pla de Govern 
està dividit en les sis 
tinències d’alcaldia 

compta amb 50 
grans actuacions 
estratègiques i 15 
projectes d’inversió

Promoció econòmica,  
ocupació, empresa i comerç

• Nou centre d’emprenedoria i d’innovació 
social 

• Implementar la finestreta única empresarial
• Elaborar un pla de promoció del comerç de 

proximitat
• Impulsar el pacte per l’ocupació digna i de 

qualitat

Presidència, hisenda,  
serveis urbans, mobilitat, 
seguretat i transports

• Nou model de recollida selectiva de residus
• Nou pla de mobilitat
• Reduir la fiscalitat a l’habitatge per a 

col·lectius vulnerables 
• Tarifació social als tributs municipals, taxes 

i preus públics

Consulta els 50 projectes  
del Pla de Govern a: 
www.santcugat.cat/pla-govern
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Alcaldia

• Pla d’Acció contra l’emergència climàtica
• Augment dels agents de Policia Local 
• Nova subcomissaria descentralitzada de 

Policia Local

Desenvolupament urbà, 
habitatge, sostenibilitat,  
benestar animal i via pública

• Pla de xoc de mesures urgents per a 
l’habitatge assequible 

• Millorar els terminis d’atorgament de les 
llicències d’obres i activitats

• Nou pla d’equipaments 2019-2030
• Crear el servei “Sant Cugat redueix” 

d’estalvi de consums energètics i reducció 
de la petjada de carboni

Cultura, educació, 
universitats,  esports, joventut i 
memòria històrica

• Nous ajuts a l’escolarització: llibres de text, 
material escolar, activitats extraescolars i 
casals en període no lectiu

• Posar en marxa la Unió Santcugatenca
• Reformular les funcions i objectius de l’Ofici-

na Municipal d’Esports per a Tothom (OMET)
• Revisar el sistema d'atorgament de subven-

cions municipals

Bon govern, transparència,  
participació i barris

• Nou portal de la transparència
• Crear una plataforma tecnològica d’atenció 

i resposta a les queixes i suggeriments
• Bústia anònima de denúncia contra la 

corrupció i la mala praxi
• Estudiar la internalització de la gestió dels 

serveis bàsics

A més de ser un instrument de planificació, 
el Pla serveix per retre compte de l’actuació 
del Govern, avaluar el compliment dels 
compromisos adoptats i garantir la 
transparència davant la ciutadania.

En els propers mesos l’Ajuntament elaborarà el Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) amb l’objectiu de recollir les accions concretes que 
desenvolupin el Pla de Govern. L’elaboració del PAM inclourà un procés 
participatiu –que es vehicularà a través del portal decidim.santcugat.
cat- per recollir les propostes i suggeriments de la ciutadania.

Com desenvoluparem el Pla de Govern?

Drets socials, igualtat,  
ciutadania, salut i infància 

• Pla d’inclusió social i lluita contra la 
pobresa

• Elaborar un nou pla d’igualtat 
• Destinar el 10% del pressupost municipal a 

polítiques socials
• Més recursos per atendre les persones en 

situació d’exclusió residencial 
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L’habitatge, una prioritat de govern

Facilitar l’accés a un habitatge digne és un 
dels grans reptes que té Sant Cugat. Per 
aquest motiu l’Ajuntament està impulsant 
un conjunt d’actuacions en el marc del 
Pla de Govern amb l’objectiu de fer front 
a aquesta problemàtica i promoure un 
habitatge més assequible a la ciutat. Així 
mateix, també es vol donar resposta 
a la difícil situació de les famílies més 
vulnerables en relació a l’emergència 
habitacional i actuar davant la realitat dels 
desnonaments. 

• Doblar la partida pressupos-
tària d’aquest mandat (fins 
arribar als 16 M€) per construir 
més habitatge públic

• Reactivar la Taula d’Habitatge 
com a òrgan de participació 
real i de presa de decisions

• Incorporar el Sindicat de Llo-
gateres al Consell d’Adminis-
tració de Promusa

Què hem fet?
• Revisar el Pla d’Acció de 

Promusa per centrar-lo en la 
construcció de més habitatge 
públic

• Reformular l’Oficina Local 
d’Habitatge per potenciar i 
ampliar els seus serveis

• Elaborar un Pla de xoc de me-
sures urgents amb l’objectiu 
d’intensificar les polítiques 
d’accés a l’habitatge

Què estem fent?

15 grans projectes d’inversió 
El Pla de Govern també inclou una quinzena de nous projectes i un 
pla de millora urbana. L’objectiu d’aquest esforç inversor és ampliar 
els serveis municipals i arranjar més carrers de la ciutat

Conjunt del municipi:     

1. Mobilitat sostenible: carrils bici, camins escolars i Zona de Baixes Emisions
2. Pla de xoc d’habitatge públic amb la inversió de 16 milions durant el mandat
3. Estalvi i eficiència energètica: canvi d'enllumenat, energies renovables i plans 

d’estalvi i eficiència

Nucli antic:         

4. Nou centre cultural i biblioteca 
Gabriel Ferrater al Parc Ramon 
Barnils

5. Sala de concerts 
• Vianantització c. d’Anselm 

Clavé 

Les Planes:         

• Reurbanització últim tram c. 
de Sant Francesc d’Assís

Centre est:        

6. Noves instal·lacions esportives 
per a la gimnàstica i nou polies-
portiu

7. Nova ubicació de l’àrea de 
drets socials i igualtat

• Continuació reurbanització av. 
Cerdanyola

Centre oest:       

8. Escola La Mirada
9. Construcció d’una residència 

assistida i centre de dia per a 
gent gran 

10. Rehabilitació i ampliació de la 
masia de Can Rabella per ubi-
car-hi el nou centre d’emprene-
doria i d’innovació social 

11. Construcció d’un nou espai per 
ubicar els serveis de la brigada 
de parcs i jardins i d’obres de 
l’Ajuntament

12. Refugi d’animals i gatera
• Passera i accessos al Bosc 

de Volpelleres; nova rotonda 
d’accés a Can Barata

• En verd, algunes de les actuacions previstes de millora urbana

Mira-sol:         

13. Complex esportiu Mira-sol i 
cobertura de la piscina del Parc 
Central (Centre oest)

• Arranjament de les rieres

La Floresta:   

14. Nou servei dins de la  
xarxa de biblioteques municipals

• Reurbanització del camí esco-
lar i av. d’Emeterio Escudero

Valldoreix:

15. Rehabilitació de Can Monmany
• Urbanització de l’avinguda del 

Baixador
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L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) és  
l’administració que gestiona i cobra aquest nou tribut

 
en matèria de mobilitat, espai públic i polítiques socials

Per a més informació

 http://tributmetropolita.amb.cat 

 informaciotributaria@amb.cat  

93 506 97 56

Impulsem el comerç local
Actualment vivim un canvi d’hàbits en el consum que representa 
un gran repte per al comerç local. Per tal de fer-hi front 
l’Ajuntament està impulsant un conjunt de mesures amb l’objectiu 
de dinamitzar el model comercial de proximitat

Mobilitat: més facilitats d’accés per als clients 
Ampliació de 15 a 30 minuts de la tarifa “plis plas” de l'Àrea 
Verda 

Mobilitat: millora de la senyalització de zones  
comercials als barris 

Reforç campanya Nadal:
• Avançament de l'encesa dels llums de Nadal
• Participació sector comercial i artesans de  

Sant Cugat a la Fira de Nadal i Fira de Reis
• Organització del trenet de Nadal
• Ampliació dels horaris del bus llançadora

+ Participació
+ Accions concretes
Ampliació dels agents  
que en formen part

+ Anàlisi
+ Diagnosi
Definició d'una estratègia  
global per al comerç local

1. Pla de xoc del comerç local 2. Hem dinamitzat la Taula 
de Comerç

3. Elaborarem un Pla Integral 
de Comerç 2020-2023

Tribut Metropolità: l'Ajuntament informa
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Apostem per la 
Formació Professional

El Catalunya es transforma en Institut-Escola 

A Sant Cugat seguim potenciant la qualitat i l’oferta d’aquests 
estudis, que són una important porta oberta per a la inserció 
laboral. Cal tenir present que la taxa d’ocupació dels graduats en 
FP supera el 50% i que, en el cas dels graduats en FP dual –és a dir, 
amb pràctiques a l’empresa-, la xifra arriba a superar el 70%

Nou Institut FP  
Sant Cugat 

L’antic edifici de l’IES Leonardo da 
Vinci s’ha reconvertit per dedicar-
se exclusivament a FP. Acull cinc 
cicles de Grau Mitjà i tres de 
Grau Superior. Tots segueixen un 
currículum en modalitat DUAL amb 
la col·laboració d’empreses de Sant 
Cugat i de poblacions veïnes.  
 
             www.insfpsantcugat.cat 

A partir del curs vinent l’escola Catalunya 
també oferirà estudis d’Educació 
Secundària Obligatòria (ESO). En concret 
es crearan dos grups de 1r d’ESO que 
aniran creixent paulatinament a cada curs. 
D’aquesta manera la ciutat incorporarà 
noves places públiques per tal d’absorbir 
tota la demanda d’estudis secundaris, que 
any rere any augmenta a Sant Cugat.

Una gran oferta  
a Sant Cugat 

La ciutat compta amb més 
oferta pública d’FP (CAR i Escola 
Municipal d’Art i Disseny) i també 
privada (Col·legi El Pinar, Àgora FP, 
Escola Superior de Negocis, Escoles 
Gimbernat i escola Creanova). 
Consulta quins estudis d'FP 
s’imparteixen a Sant Cugat. 
 
             www.santcugat.cat

Nou Grau Mitjà de  
Cuina i Gastronomia 

Amb l’objectiu d’ampliar l’oferta 
d'FP a la ciutat, des d’aquest mes 
de setembre s’imparteix un nou 
grau de Cuina i Gastronomia a 
l’Institut FP Sant Cugat. Aquests 
estudis capaciten per manipular, 
preparar, conservar i presentar 
aliments, confeccionar propostes 
gastronòmiques i ajudar en el servei. 

+ Proximitat

+ Acompanyament (infantil- 
primària-secundària en  
un únic centre)

+ Impuls a la línia  
pedagògica del centre  

De moment, els dos nous grups 
de 1r d’ESO faran les classes dins 
l’actual edifici de l’escola,  
a l’espera de disposar d’un nou 
equipament darrere de l’actual 
espai d’educació infantil (al costat 
d’on està previst construir el futur 
complex esportiu del barri)
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L’accés a l’Escola 
Avenç, més segur

Recta final de les obres 
de vianantització
de l’av. Cerdanyola

Amb l’objectiu de millorar l’accés a aquesta escola i fer-lo més 
segur per als vianants, l’Ajuntament impulsarà properament un 
conjunt d’actuacions al Camí del Crist Treballador. La voluntat és  
potenciar aquesta via com a segon camí escolar segur reordenant 
la mobilitat en aquesta zona

A principis de 2020 la ciutat guanyarà un 
nou i important eix de vianants: l’avinguda 
Cerdanyola (tram entre el passeig Torre 
Blanca i el carrer Montserrat), que quedarà 
definitivament unida al nucli vianantitzat 
del centre històric.

Es col·locaran més pilones de fusta als 
vorals del Camí del Crist Treballador per:

• Garantir un pas segur i protegit per als 
vianants.

• Fer la calçada més estreta per reduir la 
velocitat dels vehicles.

• Evitar que els vehicles aparquin als vo-
rals i dins del bosc. 

Es tornarà a pavimentar el Camí amb sauló 
compactat per reduir la pols i els forats a 
la calçada.

+ Espai públic

+ Pacificat

+ Potencialitat  
per al comerç 

+ Verd

1. 

2. 

Aquesta remodelació 
s’emmarca en la Pla 
estratègic del Barri del 
Monestir – Sant Francesc, 
que preveu 60 actuacions i 
un pressupost d’11 milions 
d’euros

11 
Milions d'euros

60
Actuacions

+ Accessible
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Barris

som la floresta

som les planes

som mira-sol

Pacifiquem la Baixada de Can Llobet

La urbanització de Can Borrull ja és una realitat

La riera de Can Cabassa s’obre a Mira-sol

El carrer de Can Llobet, més conegut com a 
Baixada de Can Llobet, ja és més còmode i 
segur per als vianants i, especialment, per a 
les famílies que l’utilitzen com a camí escolar.

Això ha estat possible gràcies a les 
obres de reurbanització del carrer, que 
han consistit en fer un nou paviment amb 
plataforma única i amb més espai lateral 
per als vianants. 

A més, s’han posat jardineres i bancs 
als laterals que ajuden a trencar la sime-

tria del carrer i contribueixen, així, a reduir 
la velocitat.

Amb aquestes obres també s’ha apro-
fitat per renovar la xarxa d’aigua potable i 
l’enllumenat, soterrar la xarxa de telefonia 
i millorar la recollida d’aigües. També s’ha 
reordenat la circulació a l’encreuament 
d’aquest carrer amb el passeig de la Flo-
resta i l’avinguda Verge de Montserrat. 

El barri de Can Borrull ja gaudeix de noves 
voreres i nous serveis de clavegueram i en-
llumenat, entre d’altres. Aquest és el resultat 
del projecte d’urbanització que s’hi ha dut a 
terme per millorar la mobilitat i la seguretat 
a la carretera de Vallvidrera, dotar el barri 
dels serveis pendents i protegir els habitat-
ges de possibles crescudes de la riera. 

Amb el gruix principal de les obres 
acabat, aquesta tardor s’ha restituït la ve-
getació en els trams afectats pel mur que 

protegeix les cases de la riera, i només 
queden per acabar alguns serrells com les 
escomeses que ha de fer l’empresa elèc-
trica per donar servei als semàfors de la 
part del barri més propera a la Floresta.

D’aquesta manera, es dóna resposta 
a una reivindicació històrica que s’havia 
anat endarrerint per mirar d’ajustar el 
projecte i reduir el cost que havia d’anar a 
càrrec del veïnat i que, finalment, no han 
hagut d’assumir.

La riera de Can Cabassa està més integra-
da a Mira-sol gràcies a les obres de natu-
ralització al tram comprès entre el passeig 
del Nard i el carrer Pompeu Fabra. 

L’objectiu d’aquesta naturalització és re-
duir la força de l’aigua en alguns punts, mi-
nimitzant l’erosió en talussos i lleres; i millo-
rar l’entorn de la riera per poder gaudir-ne.

Per aconseguir-ho, s’amplia la llera en 
alguns punts i es creen basses capaces 
d’assumir els increments d’aigua i filtrar-los 

cap al subsòl. A més, es genera un nou es-
pai de plaça urbana entre el carrer Gijón i 
el final de Pompeu Fabra, amb nou arbrat i 
amb zones d’estada.

Queda pendent la segona fase del pro-
jecte de naturalització fins a la pista de Mas 
Gener. Actualment s'està a l’espera de po-
der iniciar la licitació de l’obra.

Els treballs de reurbanització han permès consolidar aquest carrer com a camí escolar segur

Les obres han millorat la fesomia del barri i la qualitat de vida del veïnat 

Recuperem un espai natural perquè la ciutadania el pugui gaudir 
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Un nou consell  
de barri al centre
Sant Cugat segueix 
apostant fermament per 
la participació ciutadana. 
Per això, aquest mandat es 
potenciaran els consells 
de barri i se’n crearà un de 
nou al centre. L’objectiu és 
redefinir els límits actuals 
perquè els consells siguin 
més reduïts i permetin 
treballar de manera més 
propera

Què volem?
• Promoure una participació més directa.
• Potenciar la implicació dels veïns i les veïnes en la presa de 

decisions.
• Equilibrar els consells del centre perquè siguin més propers.
• Unir barris amb realitats similars en un mateix consell.
• Treballar perquè aquests òrgans puguin ser més resolutius i 

eficients. 

Quan es  
constituirà el nou 
consell de barri? 
La voluntat és constituir el sisè 
consell de barri a principis del 
2020. Aleshores, el centre de 
la ciutat es distribuirà en tres 
consells: Centre Est, Centre Oest 
i Nucli Antic.

Pel que fa a Mira-sol, la Floresta 
i les Planes, es mantenen els 
límits actuals amb petites 
modificacions: 

• Els barris de l’Arxiu i Can 
Gatxet passen del consell 
de barri de Mira-sol al de 
Centre Oest.

• Els nuclis aïllats de Sol i Aire 
i Sant Medir s’incorporen, 
formalment, al consell de la 
Floresta. 
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Els grups municipals opinen

Ara, a per totes!

El passat 15 de juny s’iniciava una nova eta-
pa a l’Ajuntament de Sant Cugat. Per primer 
cop un govern de les esquerres plurals en-
trava a governar la nostra ciutat després de 
32 anys de consistoris convergents. Vam 
entrar amb un bon projecte, amb il·lusió i 
amb ganes de fer coses i fer-les bé. Tenim 
un programa de govern on es detallen les 
actuacions més prioritàries d’aquest man-
dat i iniciarem l’elaboració de manera par-
ticipativa del Pla d’Actuació Municipal on 
s’identificaran totes les accions que és du-
ran a terme d’aquí a l’any 2023.

No ha estat fàcil. Hem invertit aquest 
temps a posar les coses en ordre, refer proce-
diments i especialment canviar unes dinàmi-
ques de treball viciades que han fet que fins i 
tot la Fiscalia hagi hagut d’intervenir. Ha estat 
una feina poc visible, però imprescindible per 
poder tirar endavant.

Ara, a per totes! Per un nou impuls a Sant 
Cugat.

Els beneficis de  
ser metropolitans

El tribut metropolità genera malestar pel seu 
desconeixement, l’oposició proclama false-
dats per desestabilitzar el govern del can-
vi. Pertànyer a l’AMB ens permet gaudir de 
serveis com els agents cívics, rehabilitació 
de Can Quitèria, millores a l’av. Cerdanyola, 
Parc de Volpalleres i polígons, suport a les 
famílies en termes de pobresa energètica, 
rehabilitacions i tarifa plana del transport 
(zona 1)...

Des del govern hem apostat pel consens, 
tornar a l’inici i estalviar 2,7 M d’€. El càlcul és 
en base al valor cadastral, igual que a la resta 
de municipis, i si tenim situacions dispars és 
fruit de 32 anys de governs de dretes.

Estem planificant diverses actuacions sen-
sibles a la ciutadania i al comerç: 1. Més infor-
mació per les incògnites que genera. 2. Mesu-
res de suport i ajuts a les famílies. 3. Propostes 
per modificar les OOFF de l’AMB. 4. Un pla de 
xoc pel comerç.

#GoverndeCanvi.

Drets socials,  
el repte inajornable

Els drets socials són aquells que han de ga-
rantir a la ciutadania la integració a la socie-
tat. A diferència dels drets individuals com 
el dret a la vida, al vot, a la llibertat de pen-
sament, a l'associacionisme, els drets soci-
als són aquells que requereixen d’un paper 
actiu dels governs a través de polítiques dis-
tributives dels recursos econòmics i d’acció 
social. Aquí, els drets socials han estat en-
tesos durant 32 anys com unes mesures de 
gràcia que es regalaven als qui menys tenien. 
El germà petit de qualsevol política pública. 
Sense polítiques proactives ni mirada de fu-
tur. Tenim un repte descomunal i necessari, 
situar la defensa d’aquests drets com una 
prioritat absoluta i garantir-los per a tothom: 
el dret a la inclusió, a la vida independent, a 
l’habitatge, a la inserció laboral, a l’alimenta-
ció, a ingressos mínims, a la salut, a l’asil, van 
més enllà de la subsistència, són una qüestió 
de dignitat.

Francesc 
Duch

Pere
Soler

Núria 
Gibert

L’existència d’una rica i vital xarxa as-
sociativa de la nostra ciutat. 

Un govern que posa al centre les perso-
nes, les polítiques socials, l’emergència 
climàtica i l’emergència habitacional.

Celebrem la creació d’un nou consell de 
barri. Una distribució més equitativa per 
millorar la participació dels i les santcu-
gatenques.

L’expulsió de la nostra gent per la man-
ca d’un parc d’habitatge assequible.

Una actitud de l’oposició poc construc-
tiva, ja que els interessa més atiar el 
conflicte i fer de la confrontació el seu 
full de ruta dels propers anys.

La situació com ens hem trobat l’Ajun-
tament després del canvi de govern. Hi 
ha molts àmbits i departaments que cal 
revisar profundament.

14 som sant cugat · desembre 2019



El Tribut Metropolità  
com a símptoma

El tripartit ERC-PSC-CUP ha rebutjat la mo-
ció de Junts per Sant Cugat que instava a no 
retirar el contenciós contra el Tribut Metro-
polità (TM), i a posar en marxa els suports 
pal·liatius per a col·lectius vulnerables i pe-
tits comerços i negocis, entre altres. És in-
comprensible que es doni suport a un tribut 
tan profundament inequitatiu. 

És, a més, injustificable vendre que el tri-
partit ha aconseguit reduir la càrrega del tribut 
al nostre municipi quan aquest ja estava en vi-
gor i les seves quotes meritades. Algú pot creu-
re que l’AMB acceptaria regalar una reducció 
del tribut només “a la rica Sant Cugat”? Ni que 
fos possible, que no ho és, seria inversemblant. 
Ens preocupa enormement la regressió que 
aquest govern està introduint a la nostra ciutat 
en termes de bona gestió (sis mesos per pen-
sar què volen fer!), concòrdia i veracitat. 

Però sobretot que ara, a l’espoli fiscal de 
l’Estat hem d’afegir la irrupció del nou TM (que 
pujarà un 5% el 2020) i la pujada de l’IBI (2,9%) 
en un escenari de retallades severes perquè els 
comptes de l’Estat, com sempre, no quadren.

Impuesto AMB

En 2017 el gobierno municipal de la Sra. Co-
nesa con el partido socialista, decide incor-
porar a  Sant Cugat a la Zona 1 del Área Me-
tropolitana de Barcelona.

ERC-MES, CUP e ICV, apoyan la iniciativa 
contra la oposición de Ciudadanos que recha-
za la creación de un  impuesto que grava más 
los bolsillos de los vecinos y perjudica a  los 
jubilados.

Cs vota en contra en la AMB en 2018 y 
el gobierno de la entidad supramunicipal 
(PSC+ERC+COMUNS) aprueba la incorpo-
ración de la ciudad al club Zona 1, con un 
coste de 6,9 M€.

Esta factura está estipulada desde el mo-
mento de la incorporación a la Zona 1 según la 
ley de Haciendas Locales: ninguna sorpresa. 

Cs St Cugat lo hace público y el gobierno 
convergente se ve obligado a dar la cara.

Hoy el gobierno de la AMB está compuesto 
por PSC+ERC+COMUNES con el apoyo de los 
convergentes que tienen potestad para modi-
ficar y reconducir el impuesto. 

Carles  
Brugarolas

Aldo 
Ciprián

Ferm compromís i participació en defen-
sa de la llibertat i per la independència 
de la majoria de la ciutadania santcuga-
tenca i el respecte a les altres opinions.

Consenso municipal para impulsar me-
didas de apoyo a los celíacos.

Tenir a Sant Cugat un govern tripartit 
amateur que no sap defensar els projec-
tes complexos com l'escola la Mirada, la 
Unió, el Tribut Metropolità…

Los vecinos de St. Cugat han sido aban-
donados por los sucesivos gobiernos 
ante el impuesto AMB.
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