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Alcaldia  

 

- Elaborar un Pla d’Acció contra l’Emergència Climàtica 

- Augmentar els agents de Policia Local  

- Activar una subcomissaria de Policia Local 
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Tinença d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis urbans, Mobilitat, Seguretat i 

Transports 

 

- Instaurar un nou model Recollida Selectiva de Residus 

- Traspassar el servei de transport urbà a l’AMB 

- Elaborar un Nou Pla de Mobilitat 

- Reduir la fiscalitat dels habitatges a col·lectius vulnerables  

- Aplicar criteris de tarifació social als tributs, taxes i preus públics 

- Crear el servei de serenos   
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Tinença d’alcaldia de Drets socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància  

 

- Elaborar una Guia de serveis i ajudes a les persones 

- Implementar la tarifació social en els serveis municipals, sobretot en drets socials i ciutadania 

- Introduir la figura dels Educadors de carrer 

- Elaborar el Pla d’Inclusió Social i Lluita contra la pobresa 

- Elaborar un nou Pla d’Igualtat 

- Tranversalitzar la perspectiva de gènere a totes les àrees de l’Ajuntament 

- Destinar el 10% del pressupost a polítiques socials 

- Potenciar els serveis d’acollida, igualtat i mediació comunitària 

- Destinar l’1 % dels tributs a cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional  

- Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis 

- Destinar més recursos a l’exclusió residencial i cercar alternatives habitacionals 



Pla de Govern de l’Ajuntament  

de Sant Cugat del Vallès 2019-2023 

                              

Tinença d’alcaldia de Desenvolupament urbà, Habitatge, Sostenibilitat, Benestar 

animal i Via pública 

 

- Elaborar un Pla de xoc de mesures urgents per l’habitatge assequible 

- Crear un Pla estratègic de desenvolupament urbà 

- Establir un Pla de millora dels terminis d’atorgament  de les llicències d’obres i activitats 

- Confeccionar un nou Pla d’Equipaments 2019-2030 

- Presentar un nou Pla de Millora de l’Espai Públic 2019-2030 

- Crear Sant Cugat Redueix, servei d’estalvi de consums energètics i reducció de la petjada de 

carboni 

- Crear una nova Oficina Local d’Habitatge per centralitzar els serveis relacionats amb l’habitatge 

- Elaborar un Pla per al control i benestar de les colònies de gats 
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Tinença d’alcaldia Cultura, Educació i Universitats, Esports i Joventut i Memòria 

històrica 

 

- Actualitzar el pla estratègic de subvencions i elaborar un nou sistema d’atorgament de 

subvencions, convenis i concurrència pública 

- Elaborar els nous Plans locals d’infància, joventut, esports i cultura 

- Obrir una convocatòria d’ajuts a l’escolarització: llibres de text, material escolar, activitats 

extraescolars i casals en període no lectiu 

- Donar suport als projectes d’escola inclusiva dels centres educatius 

- Posada en funcionament de La Unió Santcugatenca 

- Reformular les funcions i objectius de l’Oficina Municipal d’Esports per a Tothom (OMET) 

- Impulsar el desenvolupament de les xarxes locals d’innovació per a la transformació i millora 

educativa 

- Fomentar la gestió ciutadana i associativa d’equipaments i serveis municipals 

- Promocionar el Pla d’esport escolar a tots els centres educatius 

- Crear l’Oficina de suport a la cultura popular 

- Fomentar la recuperació de la memòria històrica 



Pla de Govern de l’Ajuntament  

de Sant Cugat del Vallès 2019-2023 

                              

Tinença d’alcaldia de Promoció econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç 

- Implementar la finestreta única empresarial 

- Elaborar un Pla de promoció del comerç de proximitat 

- Impulsar el Pacte per l’ocupació digna i de qualitat 

- Elaborar un Pla d’impuls de la formació professional  

Tinença d’alcaldia de bon govern, transparència,  participació i barris 

- Millorar els canals de comunicació a la ciutadania 

- Crear una plataforma tecnològica d’atenció i resposta a les queixes i suggeriments 

- Crear un nou portal de la transparència 

- Posar en marxa una bústia anònima de denúncia contra la corrupció i la mala praxi 

- Revisar els reglaments dels consells, taules de participació i dels districtes 

- Estudiar la internalització de la gestió dels serveis bàsics 

- Crear un nou consell de barri, el del districte del centre  
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Inversions per àmbits 

 

Tinença d’alcaldia de Drets socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància  

- Construcció d’una residència assistida i centre de dia per a gent gran 

- Nova ubicació de l’àrea de Drets socials i igualtat 

 

 

 

Tinença d’alcaldia de Presidència, Hisenda, Serveis urbans, Mobilitat, Seguretat i 

Transports 

- Construcció d’un nou espai per ubicar els serveis de la brigada de parcs i jardins i d’obres de 

l’Ajuntament 

- Mobilitat sostenible: carrils bici, camins escolars i zona de baixes emissions 
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Tinença d’alcaldia de Desenvolupament urbà, Habitatge, Sostenibilitat, Benestar 

animal i Via pública 

 

- Urbanització de carrers, places i manteniment de vials, voreres i enjardinaments 

- Pla de xoc d’habitatge públic amb inversió de 16 milions durant el mandat 

- Rehabilitació de Can Monmany 

- Estalvi i eficiència energètica: canvi d’enllumenat, energies renovables, plans d’estalvi i 

eficiència 

- Refugi d’animals i gatera  
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Tinença d’alcaldia de Cultura, Educació i Universitats, Esports i Joventut i Memòria 

històrica 

 

- Finalització del projecte de l’Escola la Mirada 

- Complex Esportiu de Mira-Sol i cobertura de la piscina del Parc Central 

- Noves instal·lacions esportives per a la gimnàstica i nou poliesportiu 

- Nou pla de xarxa de biblioteques. Nou Centre Cultural-Biblioteca Gabriel  

Ferrater al parc de Ramon Barnils 

- Sala de concerts 

 

Tinença d’alcaldia de Promoció econòmica, Ocupació, Empresa i Comerç 

 

- Rehabilitació i ampliació de la Masia de Can Rabella per ubicar-hi el nou  

Centre d’Emprenedoria i d’Innovació Social  
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Inversions per territori 

 

Centre  

- Nou pla de xarxa de biblioteques. Nou Centre Cultural-Biblioteca Gabriel  

Ferrater al parc de Ramon Barnils 

- Sala de concerts 

- Vianantització carrer d’Anselm Clavé (davant La Unió) 

Centre est 

- Noves instal·lacions esportives per a la gimnàstica i nou poliesportiu 

- Nova ubicació de l’àrea de Drets socials i igualtat 

- Continuació de la reurbanització  av. Cerdanyola 
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Centre oest 

- Finalització del projecte de l’escola la Mirada 

- Construcció d’una residència assistida i centre de dia per a gent gran 

- Rehabilitació i ampliació de la Masia de Can Rabella per ubicar el nou Centre d’Emprenedoria i 

d’Innovació Social  

- Passera i accessos al Bosc de Volpelleres 

- Cobertura de la piscina del Parc Central 

- Construcció d’un nou espai per ubicar els serveis de la brigada de parcs i jardins i d’obres de 

l’Ajuntament 

- Nova rotonda d’accés a Can Barata 

- Refugi d’animals i gatera  
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Mira-sol 

- Complex Esportiu de Mira-Sol  

- Millora de les rieres 

La Floresta 

- Nou pla de xarxa de biblioteques 

- Reurbanització de l’últim tram del camí escolar i av. d’Emeterio Escudero 

Les Planes 

- Reurbanització de l’últim tram c. Sant Francesc d’Assís 

Valldoreix 

- Rehabilitació de Can Monmany 
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A tot el territori 

- Mobilitat sostenible: carrils bici, camins escolars i zona de baixes emissions 

- Urbanitzacio de carrers, places i manteniment de vials, voreres i enjardinaments 

- Pla de xoc d’habitatge públic amb inversió de 16 milions durant el mandat 

- Estalvi i eficiència energètica: canvi d’enllumenat, energies renovables, plans d’estalvi i 

eficiència 


