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1. Seguretat:
 

 Es necessari  fer un nou Pla de Seguretat que doni resposta a l’alt  índex de
delictes que pateix la nostre Ciutat.
 Augmentarem  el  nombre  d’agents  de  policia  local  fins  a  complir  la  ràtio
d’agents per habitant establerta per la Generalitat.
 Fomentarem la  figura  dels  Agents  Cívics,  com a  complement  als  agents  de
policia.
 Crearem  la  figura  del  Sereno,  amb  presencia  als  carrers,  com  a  forma
preventiva de reduir els delictes de robatori.
 

2. Fiscalitat:
 

 Rebaixarem tots els impostos municipals per reduir la càrrega fiscal als veïns de
Sant Cugat, amb especial atenció a l’IBI, a les Plusvàlues, a l’Impost d’Obres i  a
l’Impost de Vehicles.
 Augmentarem  les  bonificacions  fiscals  per  l’adquisició  de  vehicles  no
contaminats.
 

3. Manteniment i Serveis Municipals:
 

 Farem un Pla de xoc per l’arranjament de calçades i voreres en mal estat.
 Millorarem el Servei de Recollida de residus en tots el barris.
 Millorarem el servei de neteja de carrers.
 Farem un adequat servei de poda d’arbrat.
 Augmentarem els diners de lliure disposició dels Consells de Barri.
 Farem que els Consells de Barri siguin una veritable eina de treball i resolució
de problemes.
 

4. Urbanisme:
 

 Resoldrem el problema dels llargs terminis de concessió de llicencies d’obres i
de primera ocupació.
 Trobarem  solucions  adequades  pels  conflictes  amb  els  propietaris  de
Torrenegra.
 Planificarem  la  resolució  definitiva  de  la  multitud  de  conflictes  judicials  de
caràcter urbanístic en que l’ajuntament està immers, acabant amb la mala praxi
urbanística.
 Posarem en marxa el Pla de restauració de Masies.
 

5. Habitatge:
 

 Reconstruirem la societat pública PROMUSA, dotant-la d’una gestió eficient.
 Fomentarem una veritable política d’habitatge de protecció oficial per a joves i
persones grans.
 Incrementarem el suport a la rehabilitació d’habitatges.
 No serem permissius amb la ocupació il·legal d’habitatges, aplicant totes les
eines que la llei ens doni per acabar amb aquest problema.



 Donarem ajuts a les famílies amb problemes econòmics.
 Ampliarem  les  bonificacions  fiscals  en  l’IBI  per  a  famílies  nombroses,
monoparentals o amb persones discapacitades o amb afectacions greus de salut a
càrrec.
 Reduirem l’Impost de Plusvàlua Municipal.
 Retornarem l’import pagat als contribuents que hagin pagat, en els anys no
prescrits, la Plusvàlua Municipal en els casos de venda de l’immoble sense guany
econòmic.

 
6. Mobilitat:

 
 Redistribuirem les línies d’autobusos, fent-les mes eficients, ràpides i properes.
 Fomentarem el transport a demanda en el Barris mes aïllats del centre.
 Farem compatible al centre de la ciutat l’ús del cotxe privat amb el pas dels
vianants i dels ciclistes.
 Crearem nous aparcaments al centre de la ciutat.
 Impulsarem un nou Pla de Mobilitat, posant en ordre les deficiències del model
actual.

 
7. Neutralitat institucional:

 
 Vetllarem en tot  moment perquè l’Ajuntament sigui  de tots i  per  a tots els
santcugatencs.
 La nostre bandera serà la de Sant Cugat, que ens representa a tots.
 No  pactarem  amb  cap  partit  que,  actuant  de  forma  irresponsable,  vulgui
polititzar  la  institució  de  l’ajuntament,  no  compleixi  les  normes  vigents,  o  no
respecti el principi de neutralitat institucional vigent a les nostres lleis.
 Garantirem una administració bilingüe, respectant el dret de tots els ciutadans
de ser atesos en la llengua que triïn de entre les oficials.

 
8. Suport social i a les famílies:

 
 Farem  un  Pla  Integral  que  inclogui  mesures  per  l’ajuda  de  persones  sense
recursos,  persones  amb  discapacitat  y  persones  amb  mobilitat  reduïda,  que
inclogui també una visió integral sobre la família, afavorint una rebaixa fiscal en IBI
i Impost de Vehicles per a famílies nombroses.

9. Esports:

 Construirem una piscina olímpica, doncs Sant Cugat necessita una instal·lació
on pugui practicar el waterpolo, la natació de la competència i la sincronització,
sota les paraules d’un nou club esportiu amb especialitats esportives d’aigua.
 Construirem un nou pavelló a la zona esportiva de la Guinardera per a ús de la
Gimnàstica Rítmica, i així, alliberar la sala Canigó (on s’entrena la rítmica) perquè
en puguin fer-ne ús els Castellers de Sant Cugat.
 Construcció d’oficines per a les entitats esportives a la Guinardera a la part
superior del pavelló d’esports.
 Replantejar  la  coberta prevista per a la  Zona Esportiva Municipal  de Jaume
Tubau, amb un nou projecte de cobertura total de la pista exterior, també dels
laterals  per  evitar  que  les  inclemències  meteorològiques  afectin  a  la  pràctica
esportiva anterior.



10. Educació:

 Plantegem la construcció de la 13ª Escola de Primària, preferentment a la zona
centre del municipi.
 Ampliarem les places de guarderia. Apostem per la construcció de dues noves
escoles bressol  ,  una a Vullpalleres i  l’altra al Turó de Can Mates. Concertarem
places amb l'escola privada mentre no s’hagin solucionat els problemes de falta de
places en guarderies.
 Construirem una escola d’educació especial.
 Defensem la  llibertat  d’elecció  de  centre  educatiu  per  part  dels  pares  dels
alumnes, i en aquest sentit,  recolzarem a l’educació pública, concertada (també
diferenciada)  i  privada  perquè  Sant  Cugat  tingui  la  oferta  escolar  de  qualitat
d’acord amb les necessitats del municipi.

11. Sanitat:

 Defensem la construcció d’un Hospital Públic de referència. 
 Recuperar el concert amb l’Hospital General de Catalunya, un gran equipament
sanitari i de prestigi a la nostra ciutat, i que dóna sortida a multitud de pacients de
la sanitat pública.
 Defensem l’obertura de CAP de Valldoreix en el mes d’agost, així com també
comptar amb un servei d’urgències pediàtriques els 365 dies de l’any i les 24 hores
del dia. No es pot ser una ciutat com a la nostra, amb un dels índexs de natalitat
més alts d’Espanya, no disposem d’aquest servei.

12. Cultura:

 Apostem  per  donar  visibilitat  a  la  marca  Sant  Cugat  com  a  eix  d'atracció
turística cultural, promocionant els nostres equipaments culturals de primer nivell,
com  l'Auditori,  Can  Quitèria,  biblioteques,  sales  d'estudi,  escoles  de  música,
galeries  d’art,  una  xarxa  de  centres  culturals  polivalents  o  properament  el
recuperat  Teatre  de  la  Unió,  entre  altres  equipaments,  així  com  un  patrimoni
cultural suficient, amb el Reial Monestir al capdavant i els diferents museus.
 Rebutgem  la  construcció  de  la  nova  Biblioteca  prevista  a  la  zona  del  Parc
Ramon  Barnils.  Creiem  que  els  deu  milions  d'euros  previstos  per  aquest
equipament es poden destinar a altres inversions. Apostem, en canvi, per ampliar
la Biblioteca Gabriel Ferrater.
 Replantejarem  el  model  de  subvencions,  substituint  el  model  actual  per
convenis per objectius o coproduccions.
 Despolititzarem  la  cultura,  i  en  aquest  sentit,  treballarem  per  una  cultura
plural, per a tots els públics, on tots els segments de la població s’hi puguin sentir
representats.
 Augmentarem l’oferta de sales de cinema a Sant Cugat.


