
 

 

15.-MOCIÓ CONJUNTA DEL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA - MOVIMENT D’ESQUERRES (ERC-MES) I 

DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA PER TAL QUE L’OBSERVATORI 

SOCIOLÒGIC DE SANT CUGAT GENERI DADES SOBRE LA REALITAT 

SOCIOECONÒMICA DE SANT CUGAT  

 

1. ATÈS que l’Observatori Sociològic de Sant Cugat és un servei públic que 

gaudim des del 2002 i que, a través d’un concurs públic, actualment està 

concertat a la empresa DEP (l’Institut d’Estudis i Professions).  

 

2. ATÈS que la durada màxima dels contractes és de dos anys prorrogable un 

any més si s’escau.  

 

3. ATÈS que la finalitat de l’Observatori Sociològic de Sant Cugat és recollir 

l’opinió, coneixement i valoració dels ciutadans i ciutadanes sobre el seu municipi 

i la gestió de l’Ajuntament (les seves actuacions, serveis i equipaments) i fer-ne 

un seguiment continuat.  

 

4. ATÈS que des de fa dos anys l’Observatori Sociològic de Sant Cugat ha deixat 

de proporcionar les poques dades socioeconòmiques que proporcionava i que 

permetien mesurar les desigualtats socials del municipi. 

 

5. ATÈS que l’Observatori Sociològic de Sant Cugat, d’acord amb els seus 

objectius, proporciona dades sobre l’opinió de la ciutadania respecte l’acció de 

l’Ajuntament, els seus serveis i la seva imatge. 

 

6. ATÈS que, més enllà de l’opinió, disposar d’indicadors socioeconòmics 

actualitzats, exhaustius i a disposició de la ciutadania és de vital importància per 

comprendre la realitat social de Sant Cugat i, d’aquesta manera, poder detectar 

i mesurar les problemàtiques i desigualtats socials de la vila. Així mateix, 

disposar d’aquests indicadors socials permetrà enfocar de forma eficient l’acció 

política al respecte.  

 

7. ATÈS que, l'Observatori Sociològic recull les dades de la població 

santcugatenca de 17 anys (inclosos) cap amunt. 

 

8.- ATÈS que hi ha certa una unanimitat en què el principal problema que té la 

ciutat és el de l’accés a l’habitatge. 

 



 

9. ATÈS  que la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern estableix que el Portal de la Transparència de 

les administracions ha de publicar el resultat de les enquestes que s’encarreguen 

o es facin sobre l’avaluació dels serveis públics. 

 

 

Per tot això, el Grup Municipal d’ERC-MES i el Grup Municipal d’ICV-EUiA 
proposen que el Ple Municipal de Sant Cugat del Vallès acordi: 

 

PRIMER.- Incorporar a partir de la 36ª onada de l’Observatori Sociològic de Sant 
Cugat l’anàlisi de les desigualtats socioeconòmiques de Sant Cugat a través de 
tots els indicadors socioeconòmics necessaris que permetin detectar, mesurar i 
conèixer en profunditat aquestes desigualtats en clau de gènere, classe, edat, 
territori, ètnia i discapacitat. 

SEGON.- Recollir les dades de la població santcugatenca de 16 anys (inclosos) 
cap amunt. 

TERCER.- A partir de la propera onada, incloure preguntes específiques sobre 

l’accés a l’habitatge de compra i de lloguer. 

 

QUART.- Publicar la matriu dels resultats de l’enquesta al portal de transparència 

de l’Ajuntament per tal que siguin consultables tenint en compte totes les 

variables disponibles. 

 

 

 

Sant Cugat, 31 de gener del 2018 

 


