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el marc contextual
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Mercè Conesa
Alcaldessa de Sant Cugat

“Les idees polítiques s’han de 
materialitzar en accions reals 
adaptades a les necessitats i 
expectatives de la ciutadania. 
El PACTE respon a un nou 
model de la gestió pública, a 
una nova manera de fer, su-
posa ‘pactes’ a tots els nivells 
directius de l’organització i 
alhora compromisos amb els 
ciutadans i ciutadanes.”

“El repte és poder fer front a 
les necessitats d’avui dia però 
amb la vista posada més enllà 
per tal de dibuixar un futur 
sostenible i alhora engresca-
dor per a la ciutat.”

Carme Oliver
Gerent de l’Ajuntament de Sant Cugat

“El PACTE és una eina de 
treball que ens permet 
l’acompliment dels nostres 
objectius en funció dels 
recursos disponibles. Supo-
sa una millora estratègica i 
sobretot una millora en el 
control de la gestió muni-
cipal imprescindible en el 
moment actual.“

Presentació   

El Pla Estratègic de l’Ajuntament de Sant Cugat 2012-2015 conté la visió i els objectius que estableixen el full 
de ruta del que Sant Cugat aspira a aconseguir en els propers quatre anys.

Aquest pla estratègic que serveix de base per a la formulació dels objectius de gestió i funcionals per al període 
2012-2015 no pretén ser un document estàtic i rígid. Cal tenir un instrument per adaptar-nos a un entorn molt 
canviant on siguem capaços de formular solucions adequades als problemes que ens planteja la ciutadania.

Aquest pla estratègic ens ha de permetre marcar una direcció clara i coherent amb uns objectius que han 
d’alinear tota l’organització per poder destinar tots els recursos a les prioritats que determinin l’alcaldessa i 
l’equip de govern. Implica, per tant, tenir la capacitat de liderar, innovar i ser creatius.

Per aquest motiu aquest document, vol ser un full de ruta per a quatre anys que ens porti cap a la nostra 
missió plantejada, que és la de fer de Sant Cugat una ciutat creativa i emprenedora, socialment responsable, 
referent en qualitat urbana i amb projecció internacional. 

El Pla Estratègic no és un full en blanc on definim noves actuacions i projectes, sinó un marc de redefinició 
d’objectius orientat al millor ús dels recursos disponibles.

Aquest marc estratègic es proposa en un context de gran incertesa sobre l’activitat econòmica, amb greus con-
seqüències sobre el mercat laboral i el benestar de les persones, però pretén mantenir uns principis o valors 
essencials com: sostenibilitat econòmica, social i ambiental, innovació, creativitat, transparència i bon govern.

Cal treballar utilitzant els nostres recursos d’una forma eficient: el pressupost, les persones que treballen en 
l’organització, les eines tecnològiques que tenim al nostre abast. Cal tenir cura que la ciutat funcioni, estigui 
neta, que tingui un alt índex de qualitat de vida, on es pugui viure, treballar i gaudir. Que les persones que 
visquin a la ciutat estiguin interconnectades i que esdeveningui una ciutat intel·ligent on la tecnologia estigui 
al servei del ciutadà.

Hem de treballar per a les persones, per aconseguir que no es deixi ningú enrere, que siguin ateses en tots 
els aspectes socials: benestar, salut, cultura i formació. S’ha de treballar amb les entitats, associacions i 
agents econòmics i socials. Necessitem i volem la col·laboració amb la societat civil, les entitats i les empre-
ses, col·laboració que serà imprescindible per aconseguir que tothom guanyi.

Seguint amb el treball de planificació estratègica que es va iniciar en el mandat (2007-2011), la proposta que 
es presenta és el resultat del treball conjunt de tota l’organització i es basa en el PACTE. Aquest model defineix 
els objectius estratègics que marquen el seu programa de govern i que es pacten amb l’equip directiu amb la 
gerent al capdavant per tal de fer el seu desplegament en actuacions concretes per cada exercici pressupostari, 
actuacions que s’hauran de concretar i dotar de recursos econòmics.

En aquests moments complicats i de forta crisi econòmica, l’ajuntament de Sant Cugat es vol seguir posicio-
nant com a un Ajuntament que planifica i gestiona els seus recursos d’una forma eficient i amb qualitat, que 
innova i és creatiu, i que tot això ho fa seguint un model de transparència i bon govern que l’han de portar a 
mantenir la confiança de la ciutadania.

El marc estratègic està elaborat amb la voluntat de ser una eina clau en la racionalització dels recursos pú-
blics i en la reorientació d’actuacions en un entorn complex i canviant.
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Marc econòmic 
i pressupostari
2012-2015

El pressupost 2012 s’emmarca en una conjuntura política i econòmica de grans incerteses per a l’Estat espan-
yol i per a Catalunya. La crisi iniciada l’any 2007 ha mantingut la seva intensitat durant l’any 2011 i no sembla, 
ara per ara, que hi hagi indicis de recuperació a curt termini: xifres d’atur disparades i creixents, destrucció 
de llocs de treball i tancament d’empreses, decreixement econòmic, risc d’inflació, pèrdua de l’autonomia de 
l’Estat per liderar el rumb de l’economia espanyola, monitoratge de la Unió Europea, etc. 

Així, el pressupost 2012 de l’Ajuntament de Sant Cugat es contextualitza en un escenari d’alta incertesa pel 
que fa a:

1. Grau d’accés de l’Ajuntament a l’endeutament a llarg termini, ja que tot i disposar de bons indicadors 
financers, la situació macroeconòmica exposada ha fet que el sector financer restringeixi de manera 
significativa el crèdit a l’Administració Pública. L’endeutament, en gran mesura, és el que permet el 
finançament de les inversions.

2. Grau d’accés de l’Ajuntament a les pòlisses de tresoreria, que són les que permeten garantir l’agilitat 
dels pagaments.

3. Previsió de les subvencions supramunicipals (Generalitat, Diputació de Barcelona i Consell Comarcal).

4. Termini de cobrament de les subvencions supramunicipals que finalment s’atorguin a l’Ajuntament.

D’altra banda, Sant Cugat manté l’obligació de destinar recursos d’inversió a l’expropiació de zones verdes 
fruit del Pla General Metropolità de 1976; les quals són incertes tant pel que fa a l’import com al moment en 
que esdevindran exigibles per sentència ferma o acord. A més, l’any 2012, Sant Cugat s’incorpora a l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, el que suposa l’obligació addicional d’haver de destinar  recursos ordinaris per 
al finançament d’inversions.

Aquest marc d’incertesa obliga a ser molt prudents i a planificar, en la mesura del possible, l’actuació de 
l’administració a curt i mig termini. Així, l’Ajuntament de Sant Cugat, amb les dades de què diposa ac-
tualment, ha elaborat un full de ruta 2012-2015 per a la monitorització dels ingressos i les despeses (tant 
ordinaris com de capital), amb l’objectiu de garantir, tant com sigui possible, el manteniment del bon estat 
dels indicadors financers que caracteritza aquest consistori. Aquest full de ruta caldrà anar-lo actualitzant i 
ajustant d’acord amb la nova informació de què es disposi en cada moment.
 

Previsió d’ingressos corrents 2012-2015 

 

Pel que fa als capítols I i II d’ingressos corrents, la voluntat és seguir contenint la pujada de l’IBI conseqüència 
de la repercussió en 10 anys de l’increment de valor cadastral derivat de la ponència de valors de 2005. Per 
fer-ho, caldrà seguir reduint el tipus impositiu que s’aplica sobre el valor cadastral, únic marge que té el con-
sistori, sense que pugui descartar-se arribar al mínim legal (0,4) l’any 2015. Es preveu també una moderada 
recuperació dels ingressos per plusvàlues a partir de 2014, tot i que al 2015 aquestes encara quedarien força 
per sota de l’import pressupostat amb caràcter inicial per al 2012. També es preveu una lleugera recuperació 
dels ingressos per ICIO a partir de 2014. Pel que fa al capítol III, es preveu un increment anual de taxes i preus 
públics equivalent a l’IPC.

En relació a les transferències corrents, es preveu un ajust significatiu dels imports per a l’any 2013 i un man-
teniment en els anys posteriors, a excepció feta de la Participació en els Ingressos de l’Estat, on es preveu 
una disminució d’ingressos 2014 i 2015 per liquidacions negatives dels anys 2012 i 2103, respectivament.

Un concepte que ha anat adquirint creixent rellevància en els darrers anys a l’Ajuntament de Sant Cugat 
és el d’ingressos ordinaris afectats. Es tracta d’ingresssos ordinaris que no es poden destinar al global de 
despesa ordinària ja que tenen una finalitat concreta i el fet de ser-hi o no ser-hi d’un any a l’altre desvirtua, 
si no s’ajusten, l’increment o decrement del pressupost d’ingressos. Exemple d’aquests ingressos són les 
contribucions especials per a la urbanització de barris, els moviments comptables (que no reals) relatius a les 
transferències de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l’import d’ingressos ordinaris que es destina al 
finançament d’inversions, la dotació necessària per atendre als interessos derivats de l’expropiació de zones 
verdes, etc. Aquesta tipologia d’ingressos/despeses forma part, ara per ara, del dia a dia de l’Ajuntament; 
per tant, es preveu el seu manteniment, si bé amb una tendència a reduir-se en el temps.
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Previsió de despeses corrents 2012-2015

En el pressupost 2012, atesa la reducció del pressupost d’ingressos corrents disponibles, ha estat necessari 
afrontar una reducció de les despeses ordinàries del 5% de mitjana. 

L’ajust de la despesa ordinària s’ha dut a terme revisant i replantejant totes les partides de despesa, en funció 
de si aquestes responien a competències municipals obligatòries o a línies d’actuació de caràcter volunta-
ri. Les partides de despesa de caràcter obligatori, amb caràcter general s’han reduït un 10%, tot cercant 
una major eficiència en la prestació del servei. Les partides de despesa de caràcter voluntari s’han reduït, 
amb caràcter general, un 25%. Aquests ajustos generalitzats de la despesa són els que han permès mar-
car les prioritats polítiques per a 2012, reduint menys del percentatge establert la despesa d’algunes línies 
d’actuació o mantenint i fins i tot augmentant les dotacions en d’altres. 

Per al 2013 es preveu un nou ajust de la despesa ordinària del voltant del 5%.

Per al 2014 i 2015 no es preveu la necessitat de seguir reduint la despesa ordinària, vist que sembla que hi 
hauria un increment dels ingressos corrents disponibles. Això no obstant, caldrà mantenir un ferm control 
sobre la despesa corrent per tal d’aconseguir que el seu ritme de creixement sigui inferior al del creixement 
dels ingressos. Es tracta d’eixamplar el superàvit corrent per tal de ser capaços de millorar la capacitat inver-
sora de l’Ajuntament, alhora que es redueix l’endeutament, tal com correspon a una situació de major cost 
financer.

Superàvit pressupostari corrent 2012-2015

La diferència entre els ingressos i despeses corrents ens dóna l’evolució prevista del saldo pressupostari 
corrent o ordinari. Aquesta magnitud és especialment important perquè ens dóna idea de quina és la ca-
pacitat d’aquesta institució d’autosostenir-se i de generar excedents per fer front a despeses no ordinàries 
(inversions) o a la reducció de l’endeutament. 

   

Endeutament 2012-2015

El Reial Decret 8/2010, de 20 de maig, pel qual s’adopten mesures extraordinàries per a la reducció del dè-
ficit públic va reduir el percentatge d’endeutament màxim de les administracions locals del 110 al 75% dels 
ingressos corrents. Els percentatges d’endeutament històrics de l’Ajuntament de Sant Cugat havien estat 
massa propers a aquest nou límit. Aquest fet, afegit al major cost financer actual, aconsella clarament ampliar 
el coixí de seguretat i vetllar per portar el mencionat rati a taxes inferiors al 65% en un termini raonable. 
Aquest objectiu s’ha de compatibilitzar, tal com ja s’ha dit, amb la càrrega que suposen les expropiacions de 
zones verdes i amb la necessitat de sostenir un ritme inversor adequat a les necessitats de la ciutat, ja que 
un fre brusc en la inversió pública és un obstacle més a la recuperació econòmica.  

Es planteja per tant una reducció del volum total de deute viu i una disminució important del rati d’endeutament, 
en els termes següents:

Inversions 2012-2015

Capacitat pròpia de generar excedent ordinari per finançar inversions

En un escenari d’alta incertesa pel que fa a l’accés a l’endeutament, cal ser prudents amb les inversions que 
es plantegen dur a terme. És especialment necessari preveure que l’estructura econòmica municipal haurà 
de ser capaç de fer front almenys a una part de l’esforç inversor del consistori, atès que l’actual conjuntura 
econòmica aconsella mantenir l’impuls econòmic que suposa la inversió pública allà on el bon estat dels 
comptes públics ho permetin, com és el cas de Sant Cugat. Aquesta previsió exigeix la generació de superà-
vits corrents, i haurà de ser compatible amb la necessitat de reduir lleugerament el rati d’endeutament de 
l’Ajuntament, atesa la superior càrrega que representen els interessos del deute, la nova legislació que re-
baixa els límits legals d’endeutament i atès, finalment, que en temps convulsos com els presents és necessari 
dotar-se d’un major coixí de seguretat.

Ingressos i despeses corrents (previsió en milions)

Ingressos corrents       Despeses corrents

Superàvit corrent (previsió en milions)

Deute viu (previsió en milions)

Rati d’endeutament (previsió en milions)
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Finançament supramunicipal d’inversions locals

En aquest escenari prenen especial rellevància els plans plurianuals d’administracions supramunicipals per 
al finançament d’inversions locals, com ara el Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial 2012-2015 de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona o el Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la 
Diputació de Barcelona. 

La dotació 2012-2015 del Programa d’Actuacions de Cohesió Territorial de l’Àrea Metropolitana de Bar-
celona que correspon a Sant Cugat és de 4,8 milions d’euros i es destinarà íntegrament al finançament 
d’expropiacions de zones verdes a les que aquest consistori restarà obligat.

La previsió de dotació del Pla de Concertació de la Xarxa de Governs Locals 2012-2015 de la Diputació de 
Barcelona es preveu que se situï al voltant dels 2 milions d’euros.

Expropiacions de zones verdes

Com a resultat del Pla General Metropolità de 1976 hi ha encara avui a Sant Cugat força propietaris de sòl 
urbà que en el seu dia va ser qualificat com a zones verda que podrien sol·licitar l’expropiació per part de 
l’Ajuntament.

En el Pla General de 1976, la proporció de zones verdes es va establir a nivell metropolità i no a nivell de 
municipi, per al qual cosa, als municipis menys urbanitzats com ara Sant Cugat se’ls va assignar la major part 
de les zones verdes, ja que els municipis més densament urbanitzats no tenien espais on ubicar-les. El resul-
tat d’això va ser que a Sant Cugat una quantitat important de sòl urbanitzable va passar a tenir la categoria 
de zona verda, amb el conseqüent perjudici en quant a pèrdua de valor del sòl per als seus propietaris. Per 
compensar aquest perjudici es va establir l’obligació de l’Ajuntament de Sant Cugat (i de la resta de municipis 
que es trovaben amb aquesta circumstància) d’expropiar els terrenys de tots aquells propietaris de les noves 
zones verdes que ho sol·licitessin. El cost anual d’aquestes expropiacions és altíssim per a un pressupost 
com el de l’Ajuntament de Sant Cugat i les zones verdes expropiades sovint són barrrancs o terrenys no 
aprofitables per a la ciutat. A més, la incertesa de quantes sol·licituds es produiran anualment fa impossible 
pressupostar acuradament el cost anual d’aquesta despesa d’inversió, amb el conseqüent perjudici per a 
l’equilibri de les finances municipals.

Aquesta és una càrrega molt important que, mentre no s’acordi amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona un 
sisitema de compensació, ha de suportar íntegrament aquest Ajuntament i, per tant, la ciutadania de Sant 
Cugat. Es tracta de diversos milions d’euros anuals, la quantia dels quals ve determinada per sentència 
judicial o acord entre les parts, i que minven la capacitat real de realitzar inversions per part d’aquesta 
administració.

Termini de pagament a proveïdors 2012-2015

Més enllà de l’endeutament a llarg termini, és habitual que les organitzacions econòmiques facin ús d’eines 
de crèdit a curt que han de servir per fer front a les puntes de tresoreria, que són necessitats puntuals de 
finançament per raó de dinàmiques habituals en el dia a dia, com ara demores en cobraments que no es 
volen repercutir en els creditors.

Les administracions públiques recorren amb freqüència a diverses eines de finançament a curt.

- És habitual, en primer lloc, que es disposi de pòlisses de crèdit, línies d’endeutament de les que es pot 
disposar en moments puntuals de necessitat. 

- En segon lloc, es poden habilitar línies de confirming, les quals habiliten a les empreses proveïdores 
a portar al descompte les factures de l’Ajuntament pendents d’abonament, amb la qual cosa poden 
avançar el cobrament a canvi d’un petit interès.

- I en tercer lloc, es poden endarrerir els pagaments a proveïdors. Aquesta pràctica, però, genera per-
judicis molt greus a l’economia, especialment a les pimes, perquè les ofega en un moment en què ja 
estan prou perjudicades per l’escassetat de finançament. Aquest és un fet molt negatiu i que aquest 
Ajuntament vol evitar per tots els mitjans.

Per què s’intensifiquen les tensions de tresoreria?

Essencialment per tres motius:

1. Les famílies i les empreses pateixen la crisi i veuen com tenen més dificultats per fer front a les seves 
obligacions, també a les tributàries. Les sol·licituds de fraccionament es vàren multiplicat per 10 els 
darrers 5 anys a Sant Cugat, passant de 600.000 euros a 6 milions d’euros.

2. Hi ha algunes grans operacions immobiliàries plantejades quan la conjuntura econòmica era molt dife-
rent que no han pogut superar aquest cicle, estan en concurs de creditors i demoren també importants 
quantitats a aquesta administració.

3. Algunes administracions supramunicipals estan també travessant una conjuntura molt difícil, sobretot la 
Generalitat de Catalunya, la qual cosa repercuteix en la seva capacitat de fer efectives les transferències 
compromeses.

Conseqüències:

Lògicament, més necessitats i menys disponibilitats condueixen a tensions. Ens trobem en un escenari on 
una pulcra execució del pressupost no garanteix l’estabilitat econòmico-financera de la institució, donat que 
el pressupost de què disposem (el que podem gastar) s’ha de limitar a les disponibilitats de tresoreria (el que 
podem pagar). Les tensions de tresoreria alenteixen el ritme de pagament als proveïdors i comporten una 
major disposició tant de les pòlisses com de les línies de confirming.

L’evolució prevista del termini mitjà anual de pagament a proveïdors, entès com el lapse de dies que transcorren des de 
l’entrada per registre d’una factura a l’Ajuntament fins al seu pagament efectiu, és la següent per al període 2012, 2015:

Generació pròpia de capacitat inversora =
= superàvit corrent - disminució d’endeutament

 (previsió en milions d’euros)
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Mesures adoptades i resultats esperats:

1. Ajust de l’execució pressupostària a les disponibilitats de tresoreria

Com ja s’ha explicat, en moments com els actuals, en què l’escletxa entre els ingressos comptabilitzats i els 
efectivament cobrats tendeix a engrandir-se, la restricció del límit de despesa no la pot marcar el pressupost 
sinó la tresoreria. Altrament, si es preveiés un ritme d’execució de despesa segons el previst en el pressu-
post, es deterioraria la tresoreria de forma progressiva i inevitable. Per tant i mentre la situació econòmica no 
millori, cal preveure des de l’inici de cada exercici que no s’executarà tota la despesa pressupostada, i amb 
més raó si tenim en compte que en el moment de la liquidació s’incorporaran uns romanents de l’exercici 
anterior que representen previsions i compromisos de despesa que no sempre vénen acompanyats de la 
tresoreria necessària. Caldrà, per tant, aprovar reserves de crèdit de no disponibilitat. 

La magnitud d’aquestes reserves de no disponibilitat dependrà de com evolucioni l’economia i com aquesta 
evolució impacti en la tresoreria municipal. En qualsevol cas, la intensitat de l’ús de les ja referides pòlis-
ses de crèdit a curt termini i de les línies de confirming, juntament amb les dades dels terminis mitjans de 
pagament als proveïdors serviran per avaluar l’estat de la tresoreria de forma precisa i monitoritzar-la. Si 
s’observa que s’allarga el termini de pagament a proveïdors, caldrà reduir novament l’execució pressupos-
tària i aprovar noves reserves de crèdit de no disponibilitat.

2. Revisió organitzativa del circuit d’aprovació de factures i pagament a proveïdors

El termini de pagament a proveïdors, internament es desglossa en: flux operacional, flux comptable i flux de 
tresoreria.

El flux operacional és el lapse de dies que va des del registre de la factura a l’Oficina d’Atenció Ciutadana fins 
a la conformació pel departament corresponent.
El flux comptable és el lapse de dies que va des del registre de la conformació de la factura pel departament 
corresponent fins a la comptabilització de la factura per part d’Economia.
El flux de tresoreria és el lapse de dies que va des de la comptabilització de la factura per part d’Economia 
fins al pagament efectiu per part de Tresoreria.

D’aquests tres fluxos, organitzativament es pot incidir en el primer i el segon, i és el que s’ha fet. S’han re-
visat els circuits de validació de les factures i s’han establert terminis màxims per a l’execució de cadascun 
dels passos considerats imprescindibles. Els passos no imprescindibles s’han eliminat. Amb aquesta mesura 
es mira de garantir que el termini de pagament únicament s’endarrereixi per manca de liquiditat a Tresoreria, 
no per disfuncions de caràcter intern.

Amb aquestes dues mesures (1. Ajust de l’execució pressupostària a les disponibilitats de tresoreria i 2. 
Revisió organitzativa del circuit d’aprovació de factures i pagament a proveïdors) es preveu reduir progres-
sivament el termini mitjà de pagament a proveïdors durant 2012 i 2013, per tal de situar-lo l’any 2014 dins el 
límit màxim establert legalment.

Estalvi net i romanent líquid de tresoreria 2012-2015

1. L’estalvi net és una dada que ens dóna informació sobre el grau d’execució del pressupost i que es cal-
cula com: ingressos corrents - despeses corrents – amortització anual de l’endeutament. Aquest 
indicador és bàsic que es mantingui positiu cada any. En cas contrari, caldria aprovar pel Ple municipal 
un pla de sanejament a tres anys vista, el qual després serà objecte de seguiment del Departament 
d’Economia i Coneixement de la Generalitat. 

2. El romanent líquid de tresoreria dóna informació sobre la capacitat de pagament i es calcula 
com: import en efectiu disponible en el moment de la liquidació anual + import pendent de 
cobrar – import pendent de pagar – provisions per dubtós cobrament. Aquest indicador, en la 
mesura del possible, també és important que es mantingui en la franja positiva, ja que un romanent 
líquid de tresoreria negatiu implica que a la primera sessió del Ple Municipal posterior a la dació de 
compte de la liquidació s’haurà d’aprovar una reducció de la despesa per import igual o superior al 
dèficit produït. En aquest indicador és important no caure en l’engany de no dotar adequadament 
les provisions per dubtós cobrament.

Resum

Anotem a continuació, a mode de resum, l’evolució prevista dels conceptes als quals s’ha fet referència, tot 
insistint en el seu caràcter previsional i en la necessitat d’extremar les cauteles davant l’alt grau d’incertesa 
encara existent (dades en milions d’euros):
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Organització
política i executiva
de l’Ajuntament

En el ple de juliol de 2011 es va aprovar l’estructura política i executiva de l’Ajuntament.

La Direcció política s’estructura en les següents àrees de govern:

•	 Presidència	i	Serveis	Urbans
•	 Governança,	Seguretat	Ciutadana,	Mobilitat	i	Tecnologia
•	 Territori	i	Sostenibilitat
•	 Economia	i	Ocupació
•	 Serveis	a	la	Ciutadania

A l’Ajuntament de Sant Cugat es diferencien clarament les funcions executives de govern i administració. 
Per aquest motiu, es poden diferenciar dos nivells d’organització: el polític i l’executiu. El primer l’integren 
membres electes o regidors, que poden exercir funcions de caràcter decisori, informatiu i/o consultiu; el 
segon el formen diferents sectors o branques d’intervenció directa i s’encarrega de gestionar els programes 
i executar les resolucions aprovades per l’organització política.

En el ROM, Reglament Orgànic Municipal, aprovat definitivament el 21 de febrer de 2011, es regula el règim 
organitzatiu i de funcionament dels òrgans municipals i en especial en el Capítol III l’estructura administrativa 
gerencial.

Organització política

El Ple. Està integrat per tots els regidors/es sota la Presidència de l’Alcalde/essa, tindrà les competències 
assenyalades en l’article 22 de la Llei 7/85 i arts. 52.2) i 52.3) de la Llei -6- bf/1017 municipal i de Règim 
Local de Catalunya, text refós aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.

Grups municipals. Per cada llista electoral només es pot constituir un grup municipal, i només el regidor/a 
o els/les regidors/es d’una mateixa llista electoral poden constituir grup municipal.

Portaveus. Cada grup municipal designarà representant que serà el seu portaveu i dita condició serà en prin-
cipi assumida pel Cap de llista de cada candidatura mentre que el corresponent grup no disposi altrament, 
llevat del grup al que pertanyi l’Alcaldia que haurà de designar de forma expressa el seu portaveu.

La Junta de Govern Local. Integrada per l’Alcalde/essa i un nombre de regidors/es no superior al terç del nom-
bre legal de membres de la Corporació, nomenats i separats lliurement per l’Alcaldia que en donarà compte al Ple.

Òrgans d’estudi, informació i consulta

La Junta de Portaveus. Està formada per l’Alcaldia i els portaveus de tots els grups municipals representats al si del 
Consistori, i té la naturalesa d’òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal amb caràcter deliberant.

Comissió Especial de Comptes. Estarà integrada pels membres que designin els diferents grups polítics 
que hi hagi a la Corporació municipal i en el seu cas pels regidors/es no adscrits/es, d’acord amb els ma-

teixos criteris de vot ponderat establerts en aquest Reglament quant a les Comissions Informatives és de la 
competència de la Comissió Especial de Comptes l’examen, estudi i informe dels comptes anuals següents:

•	 Compte	general	del	pressupost
•	 Compte	d’administració	del	patrimoni
•	 Compte	de	valors	independents	i	auxiliars	del	pressupost
•	 Comptes	d’ens	o	organismes	municipals	de	gestió

Comissió informativa. Sota la denominació de Comissions Informatives, es constituiran uns òrgans complemen-
taris, sense competències resolutòries, que tindran la funció d’estudi i dictaminació obligatòria dels assumptes sot-
mesos a coneixement del Ple Municipal i de la Junta de Govern quan actuï per delegació del Ple. També podran 
intervenir pel que fa als temes sotmesos a la Junta de Govern quan aquest òrgan demani un dictamen de la Comissió 
Informativa corresponent. Aquestes Comissions Informatives seran de caràcter permanent durant cada mandat.

Organigrama polític
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Organització tècnica i de gestió

L’estructura de gestió de l’Ajuntament està dirigida per la Gerència, ocupada per un/a gerent.

Els Àmbits de gestió conformen les àrees orgàniques de rang superior en què s’organitza l’estructura de 
gestió de l’Ajuntament, amb dependència orgànica i funcional de Gerència. El nombre d’Àmbits de gestió 
que s’estableix és de quatre:

•	 Àmbit	de	gestió	de	Territori	i	Qualitat	Urbana
•	 Àmbit	de	gestió	de	Governança	i	Economia
•	 Àmbit	de	gestió	de	Serveis	a	les	Persones
•	 Àmbit	de	gestió	de	Seguretat	Ciutadana	i	Protecció	Civil

Els Àmbits de gestió són dirigits per una direcció d’Àmbit, llevat de l’Àmbit de Seguretat Ciutadana i Protec-
ció Civil, la direcció del qual és exercida per l’Inspector - Cap de la Policia Local.

Alguns Àmbits de gestió compten amb òrgans directius subordinats a la direcció d’Àmbit, denominats Direc-
cions i d’assessors/es:

•	 Direcció	d’Informació	i	Comunicació,	adscrita	a	Gerència
•	 Direcció	de	Recursos	Humans,	adscrita	a	Gerència
•	 Direcció	de	Planificació	Territorial,	adscrita	a	l’Àmbit	de	gestió	de	Territori	i	Qualitat	Urbana	
•	 Direcció	d’Obres	als	districtes,	adscrita	a	l’Àmbit	de	gestió	de	Territori	i	Qualitat	Urbana
•	 Direcció	de	Tecnologia,	adscrita	a	l’Àmbit	de	gestió	de	Governança	i	Economia	
•	 Direcció	d’Esports,	adscrita	a	l’Àmbit	de	gestió	de	Serveis	a	les	Persones
•	 Assessor/a	de	Medi	Ambient
•	 Assessor/a	de	Polítiques	Socials

Organigrama tècnic

Els Òrgans que constitueixen l’estructura de coordinació tècnico-administrativa de gerència són:

•	 El	Consell	de	Direcció
•	 Els	comitès	de	coordinació	tècnica	de	caràcter	permanent:

•	 Comitè	de	Planificació	de	la	contractació	administrativa
•	 Comitè	per	a	la	Gestió	integrada	de	la	qualitat
•	 Comitè	per	al	Seguiment	i	control	pressupostari
•	 Comitè	de	Coordinació	d’obres	i	infraestructures	
•	 Comitè	de	Planificació	de	les	activitats	a	la	ciutat

•	 Els	comitès	de	coordinació	tècnica	de	caràcter	temporal:
•	 Comitè	per	al	Desenvolupament	de	la	intranet
•	 Comitè	per	al	Desenvolupament	de	la	web	municipal
•	 Comitè	per	al	Seguiment	de	la	implantació	de	l’e-administració

Organismes Autònoms Locals

Els organismes autònoms,  societats, consorcis i fundacions són òrgans dotats de personalitat jurídica dife-
renciada, creats o participats per l’Ajuntament, per raons d’eficàcia en la gestió dels serveis o activitats, per 
permetre, per la seva heterogeneïtat i complexitat, una organització i gestió especialitzades i diferenciades 
dels òrgans centrals, i la col·laboració amb altres ens públics o la participació ciutadana:

Institut de Gestió Estratègica, Promoció Econòmica i Societat de la Informació (IGEPESI)
Organisme Autònom Municipal del Centre Cultural (OAMCC)
Organisme Autònom Municipal de Comunicació i Informació Ciutadana (OAMCIC)
Patronat Municipal d’Educació 

Societat Mercantil: PROMUSA

Consorci: CIT

Fundació: Fundació Sant Cugat Actiu
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Ara més que mai les administracions han de repensar el seu paper i l’aportació a una situació socieconòmica 
complicada, amb un índex d’atur creixent i una important davallada dels ingressos municipals. És important 
que en l’agenda pública es prioritzin aquestes qüestions per tal de sortir d’aquesta crisi i protegir els que en 
resultin afectats. Cal tenir un model de planificació que permeti molta flexibilitat per anar-se adaptant a les 
incerteses del moment.

El context de caiguda de l’activitat econòmica afecta negativament les finances públiques atès que, d’una 
banda, implica menys ingressos i, d’altra, una major pressió per part de les despeses vinculades, sobretot, 
als serveis d’atenció a les persones. Això obliga a fer un esforç per tal d’optimitzar i assignar els recursos 
al seu millor ús, és a dir allà on pugui obtenir els millors resultats. 

Ja fa anys que a l’Ajuntament es va elaborar un model que permet l’apropament dels objectius polítics a la 
gestió mitjançant el pressupost executiu i els mapes estratègics, alineant l’organització i facilitant l’execució. 
En síntesi, el que es busca és poder millorar els serveis a la ciutadania mitjançant la formulació de l’estratègia 
i de la seva execució.

Aquest model que anomenem PACTE (Pacte de l’Alineació i Competitivitat Estratègica), permet l’establiment 
dels objectius estratègics i de gestió que han de permetre per una banda la planificació de tota l’actuació 
municipal i per l’altra poder explicar a la ciutadania l’acció de govern.

El model del PACTE es fonamenta en els següents pilars:

1.  Es fa èmfasi en la identificació clara i alineada d’objectius o prioritats als diferents nivells de l’organització.
 La definició d’objectius i la seva traducció als diferents nivells organitzatius constitueixen l’eix central 

del model.

Model del PACTE 
entre la política
i la gestió pública

2.  Vincula els recursos disponibles a les prioritats definides.

El pressupost anual és el que permet concretar quines accions específiques es realitzaran per assolir els 
objectius o prioritats en un exercici determinat. Es tracta d’integrar els processos de planificació i pressu-
postació: el marc estratègic ens indica la direcció i les prioritats i el pressupost concreta i dota de recursos 
aquesta estratègia

3. Mesura l’assoliment dels objectius a través d’un conjunt d’indicadors.

Els indicadors són l’instrument de mesura que combinen tant aspectes de percepció ciutadana com els re-
sultats tangibles obtinguts. 

Aquesta orientació tan clara cap a l’obtenció de resultats que puguin ser avaluables és una necessitat però 
també una obligació en el context actual. El model de planificació amb el que estem treballant no és un model 
rígid i tancat. En un món en permanent canvi el marc estratègic per al període 2012-2015 no pretén definir 
al detall tot el que es farà en aquests anys sinó que ha de servir com a instrument per orientar el rumb, per 
definir una visió i dotar-nos d’uns valors que impregnin l’acció diària de polítics, gestors i treballadors i que 
permetin apropar-nos als objectius.

La concreció haurà de venir en el moment d’elaborar el pressupost anual. I, posteriorment, per tal de poder 
establir una bona rendició de comptes, caldrà explicar allò que s’ha fet i el que no s’ha pogut fer, valorar-ne 
els efectes i proposar solucions de millora.
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Visió, valors
perspectives
i objectius de mandat

La visió de l’organització recull l’essència d’allò que es vol assolir en darrera instància a llarg termini. 

Els valors de l’organització són un altre element fonamental. L’Alcaldessa i l’equip de govern han definit un 
conjunt de valors que hauran de guiar i inspirar l’acció de l’organització.

Les perspectives representen les etapes de creació de valor, des dels recursos fins als beneficiaris finals:

Beneficiaris. En aquesta perspectiva es situen els objectius en termes d’impacte sobre els diferents grups de 
beneficiaris de les polítiques municipals. Respon a la pregunta “per aconseguir la visió, quins resultats hem 
d’aportar als diferents beneficiaris?”. Es distingeixen tres grups de beneficiaris de les polítiques municipals:

•	 Persones	i	famílies
•	 Entitats,	associacions	i	agents	socials	i	culturals
•	 Comerç,	empreses,	centres	de	formació,	recerca	i	desenvolupament

Estructura. Recull els objectius relacionats amb els equipaments, entorn urbà, Comunicacions i altres in-
fraestructures necessàries per satisfer els compromisos assumits de cara als diferents grups de beneficiaris. 
Respon a la pregunta “de quina estructura s’ha de dotar la ciutat per aconseguir els objectius definits a la 
perspectiva dels beneficiaris?”. Són objectius relacionats amb inversions i manteniment de la ciutat:

•	 Entorn	urbà	i	ambiental
•	 Equipaments,	urbanitzacions	i	inversions
•	 Territori,	planejament	i	comunicacions

Recursos. En aquesta perspectiva apareixen els objectius relacionats amb el pressupost, els recursos hu-
mans, els recursos tecnològics i altres més intangibles (com el coneixement) amb què compta l’Ajuntament 
per realitzar la seva activitat. Respon a la pregunta “quins recursos clau necessitem i com s’han de gestionar 
per poder assolir els objectius de les perspectives anteriors?”. Els recursos es classifiquen en tres grups:

•	 El	pressupost
•	 El	govern,	directius	i	recursos	humans
•	 El	coneixement,	la	tecnologia,	la	innovació	i	la	col·laboració

Els objectius de mandat són les 32 prioritats en què s’enfoca l’acció municipal al llarg del mandat, definits i 
consensuats per l’Alcaldessa, els Tinents d’alcalde i els Regidors.

Cal destacar que aquesta definició constitueix un gran exercici de priorització per part de l’equip de govern: 
no es tracta de reflectir tot allò que realitza l’Ajuntament, sinó de marcar clarament la direcció cap a on s’ha 
d’enfocar l’acció municipal d’aquest mandat.

La construcció del PACTE es fa de “dalt a baix” és a dir, des de la visió i les línies estratègiques, seguint cap 
els beneficiaris, cap a l’estructura i acabant per als recursos. Altrament l’execució és de “baix cap a dalt”, els 
recursos ens permeten disposar de l’estructura necessària per assolir els resultats que són prioritaris per als 
beneficiaris i l’assoliment dels seus objectius es tradueixen en l’assoliment de la visió.

Sistema de seguiment
i avaluació

Entenem l’avaluació com la valoració de les actuacions programades en relació a les necessitats que prete-
nem satisfer, i orientada a proveir informació rigorosa basada en evidències, per a la rendició de comptes a 
la ciutadania. L’objectiu final és aconseguir crear valor públic (outcome) a partir del disseny de les polítiques 
públiques aplicades a les necessitats o problemes detectats en el nostre municipi.

L’avaluació ens ha de permetre mesurar els inputs aplicats per resoldre els problemes detectats, es a dir, 
determinar si els recursos econòmics, tècnics i materials  assignats es corresponen amb els previstos inicial-
ment. Ha de permetre també analitzar si les accions projectades s’estan duent a terme i, si aquestes han estat  
modificades, detectar si les seves variants responen als objectius inicials. Per últim, ha de poder reflectir els 
outputs aconseguits, es a dir, que amb l’avaluació hem de poder contrastar que les actuacions programades 
estan produint els serveis, productes o prestacions econòmiques previstes, i que aquestes arriben a tots als 
ciutadans de manera equitativa. Tan sols amb una avaluació exhaustiva de l’actuació programada podrem 
garantir la consecució o no de la creació de valor públic.

Per poder avaluar l’assoliment dels objectius que ens hem marcat, utilitzarem un sistema d’indicadors. Els 
indicadors ens permeten mesurar la situació de partida, definir o projectar on volem arribar i fer el seguiment 
d’aquesta consecució.

Tenim diferents tipus d’indicadors:

Indicadors de percepció. Aquests indicadors van associats directament als  objectius estratègics. Els seus va-
lors s’obtenen a partir de les enquestes de l’observatori de la ciutadania. Per cada exercici en fem dues onades, 
una al primer semestre i l’altre al segon, les quals ens permeten l’obtenció dels objectius de percepció.

Indicadors objectius. Són els que s’obtenen a partir de dades o índex coneguts i que per tant no tenen 
marge de subjectivitat. Els podem associar a tot tipus d’objectius ja siguin estratègics, de gestió o funcionals.

El disseny dels indicadors dels objectius estratègics i de gestió es fa en un primer moment assignant un  va-
lor estàndard que correspon a l’estimació del valor objectiu a assolir per cadascun dels 4 anys del mandat. 
Anualment, i a partir de les memòries de gestió dels diferents àmbits competencials, actualitzem els valors 
reals assolits. Aquests indicadors, juntament amb l’anàlisi de l’execució pressupostària i de les actuacions 
realitzades ens permeten fer les pertinents avaluacions de les polítiques públiques aplicades.
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Participació

L’Ajuntament va aprovar l’any 2011 un Reglament de Participació Ciutadana que regula i amplia els drets i  canals 
que tenen el seu abast la ciutadania i les entitats de Sant Cugat per poder participar a la ciutat. Fidel a la seva 
vocació de transparència, amb el nou Reglament l’Ajuntament reforça el caràcter participatiu de la ciutat amb la 
creació de nous espais i mecanismes de participació en els assumptes públics.

Consells en funcionament: 
     
    Data d’implementació
  Inici Fi

Consell de Ciutat 2012 2015

Consells Sectorials 
Consell Escolar Municipal 2012 2015
Consell de Cultura 2012 2015
Comissió de seguiment de l’Agenda 21 pendent 2015
Consell d’Esports 2012 2015
Consell de Serveis Socials, Acció Sanitària i Igualtat 2012 2015
Consell d’Infants 2012 2015

Consells Territorials 
Consell de barri de Mira-sol 2012 2015
Consell de barri de la Floresta 2012 2015
Consell de barri de Centre Est 2012 2015
Consell de barri de Centre Oest 2012 2015
Consell de barri de les Planes 2012 2015
    

El Reglament estableix també altres vies de participació ciutadana com l’audiència pública, les consultes ciutadanes, 
la intervenció al ple i els processos participatius.
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l’essència i els objectius
PACTE 2012-2015:
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La Corporació té com a missió 
promoure la sostenibilitat econò-
mica, social i ambiental per a 
les persones, entitats i empre-
ses de Sant Cugat amb l’objectiu                
de millorar la qualitat de vida             
difonent els seus valors i fomen-
tant la innovació i la creativitat.
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La  visió  de Sant Cugat 2015 és la d’una ciutat: 
Creativa, un espai de trobada entre les persones i 
les empreses, els centres de coneixement i les uni-
versitats per poder crear sinèrgies, que permeti la 
generació de noves idees, que inspiri a la experi-
mentació i a la innovació, que sigui capaç de trans-
formar en realitat les idees més agosarades essent 
capaç de transformar-les en valor per a la ciutat i 
el país. Emprenedora, un pol d’atracció per a les 
persones, entitats i empreses que fomentin la in-
novació i la investigació sense por al canvi on tant 
els seus habitants com el teixit empresarial puguin 
prosperar amb un enfocament global dels serveis, 

una mà d’obra altament qualificada, i amb una oferta 
d’infraestructures territorials òptimes. Socialment 
responsable, una ciutat accessible, inclusiva, segu-
ra i atractiva. Una ciutat on les persones amb inde-
pendència de l’edat, origen i estatus social trobin el 
seu espai de participació  i convivència. Referent en 
qualitat urbana, referent en el manteniment dels 
seus espais públics i la prestació dels serveis per a la 
ciutadania reduint la seva petjada ecològica en co-
herència amb el seu compromís amb la sostenibilitat 
del planeta. De projecció internacional, serà reco-
neguda internacionalment per la seva aportació com 
a model de qualitat de vida i de generació de riquesa.
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transparència

col·laboració

participació

integritat

responsabilitat

exigència

creativitat

iniciativa

servei públic

resultats Els valors
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Integritat. Ens comprometem a fomentar una política d’integritat per aconse-
guir un bon govern i la prevenció dels riscos de la corrupció. Aspirem  als més alts 
nivells d’honestedat, a no comprometre mai el prestigi de la Institució i actuar sempre 
en interès de tots i cadascun dels ciutadans, entitats, associacions i empreses de la 
ciutat fent prevaler sempre l’interès general. 

Responsabilitat social corporativa (RSC). Ens comprometem a emprar els nos-
tres recursos de forma econòmica, social i mediambientalment responsable per a 
arribar als objectius estratègics fixats per l’equip de govern. Estem en un procés 
permanent de reenginyeria dels serveis amb l’objectiu de fer-los eficients tant tèc-
nica com econòmicament.

Exigència. Som exigents amb nosaltres mateixos així com amb els nostres col·la-
boradors i proveïdors; establim objectius ambiciosos a tots els treballadors i es-
tem compromesos amb la millora contínua dels processos i serveis que oferim als 
ciutadans, entitats, associacions i empreses de la ciutat.

Creativitat. Estem oberts a noves idees que aportin valor a l’organització. Es-
tem predisposats al canvi i rebem les propostes com un repte i una oportunitat 
d’aprenentatge. Promovem la creativitat i l’aprenentatge continuat dins la Ins-
titució, estimulant als nostres col·laboradors per a l’adquisició de nous conei-
xements que puguin donar resposta a les necessitats de l’organització i de la 
ciutadania.

Iniciativa. Considerem la iniciativa com una competència bàsica dels nostres 
col·laboradors i fomentem que els nostres proveïdors ens presentin propostes 
de millora. Estem oberts i predisposats a rectificar i corregir si és necessari. 
Cerquem noves idees que millorin la prestació dels serveis.

Orientació al servei públic. Ens identifiquem amb la Institució i amb la ciuta-
dania i  ens hi impliquem. Ens comprometem a assumir els projectes, els canvis 
i les innovacions necessàries i a orientar els nostres comportaments en la direc-
ció indicada per les necessitats, prioritats i objectius establerts per la Institució.
Ens comprometem a detectar, conèixer i satisfer les demandes de la ciutadania, 
entitats i empreses amb comportaments proactius.

Orientació a resultats. Ens comprometem a treballar de forma excel·lent, amb 
professionalitat cercant d’assolir els millors resultats en la gestió diària i en els 
objectius establerts.

Transparència. Ens comprometen a rendir comptes a la ciutadania, entitats, em-
preses i qualsevol organisme supramunicipal. Ens comprometem a comunicar les 
dades rellevants de la Institució, publicant tant els pressupostos municipals apro-
vats i liquidats com el seu estat d’execució. Tanmateix ens comprometem a publicar 
un conjunt d’indicadors que permetin als ciutadans, entitats i empreses del municipi 
fer un seguiment del grau d’acompliment dels objectius estratègics fixats per l’equip 
de govern mitjançant la utilització del PACTE (Pla d’Alineació i Competitivitat Estra-
tègica) de mandat com a eina de planificació i gestió estratègica.

Col·laboració. Ens comprometem a cercar els socis estratègics més innovadors 
i capdavanters que puguin aportar-nos valor, cercant projectes conjunts que 
contribueixin a la millora de la qualitat de vida de la nostra ciutadania.

Participació. Ens comprometem a promoure la participació social en l’elaboració, 
la prestació i l’avaluació de les polítiques públiques, i també la participació indi-
vidual i associativa en els àmbits: cívic, social, cultural, econòmic i polític, amb 
ple respecte als principis de pluralisme, lliure iniciativa i autonomia.

Els valors
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Beneficiaris

PERSONES

ENTITATS, 
ASSOCIACIONS 
I AGENTS SOCIALS 
I CULTURALS

COMERÇ,
EMPRESES
I CENTRES DE
FOMENT DEL TALENT

L’ENTORN URBÀ
I AMBIENTAL
CIUTA CÍVICA, VERDA
I SOSTENIBLE

Desenvolupament del PACTE

Estructura Recursos

PRESSUPOST
ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

EQUIPAMENTS,
URBANITZACIONS
I INVERSIONS

EL TERRITORI,
EL PLANEJAMENT I 
LES COMUNICACIONS

EL CONEIXEMENT,
LA TECNOLOGIA
I LA INNOVACIÓ

Objectius estratègics

Objectius de gestió
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Sant Cugat ofereix als seus ciutadans recursos, serveis, oportunitats, i 
condicions per al seu desenvolupament, integració, formació, benestar i 
seguretat. 
La ciutat protegeix els seus diferents col·lectius, assegurant la tranquil·litat i 
el benestar de la gent gran, promovent oportunitats per al desenvolupament 
i emancipació de la joventut, oferint un entorn propici per al gaudi familiar, 
assegurant la cobertura necessària als col·lectius vulnerables. 
Sant Cugat proporciona al conjunt dels seus ciutadans una oferta 
d’activitats esportives que afavoreixin la transmissió de valors, així com 
d’activitats culturals que fomentin la cohesió entre els veïns. 
Sant Cugat treballa perquè els seus infants i joves rebin una educació 
de qualitat i perquè els seus ciutadans tinguin llocs de treball que els 
proporcionin estabilitat i benestar. 
Per obtenir aquests resultats, la ciutat desenvolupa les seves accions 
aprofitant les sinèrgies generades per la col·laboració amb altres entitats 
i agents de la societat. 
Sant Cugat és una ciutat integradora que assegura serveis de qualitat per 
a tots els ciutadans.

Persones
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Objectiu estratègic

Ciutat amiga de la gent gran
Sant Cugat té cura de la seva gent gran, protegint-los de situacions de vulnerabilitat, ja sigui per risc 
d’exclusió social o per manca de participació en activitats que els integrin activament a la societat. La ciutat 
es preocupa per proporcionar-los-hi una oferta d’oci, així com d’activitats de formació i aprenentatge, 
vigilant sempre que comptin en la via pública amb condicions d’accessibilitat i mobilitat per a les seves 
ocupacions diàries. Sant Cugat vetlla perquè la gent gran disposi amb facilitat de recursos que els permeti 
portar a la pràctica les seves propostes i iniciatives, atorgant-los-hi els mitjans i una veu participant en els 
espais públics per a la pressa de decisions en la comunitat.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Percentatge població que identifica Sant Cugat com
ciutat adequada a les necessitats de la gent gran Previst 76,10 78,38 80,73 83,16
 Real 76,10 - - -
  

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Promoure l’autonomia de les persones grans

   2012 2013 2014 2015
Nombre pisos lloguer gent gran  Previst 38 38 38 80
 Real 38 - - -
Import anual ajuts IBI majors de 65 anys  Previst 96.000 96.000 96.000 96.000
  Real 84.656 - - -
Nombre de persones beneficiàries dels ajuts IBI per a majors de 65 anys Previst 294 294 294 294
 Real 230 - - -
Percentatge de persones usuàries de SSAD de 65 anys i més sobre el total 
d’habitants de 65 anys i més Previst 11,40 11,50 12 13
 Real 11,40 - - -
Nombre de passos adaptats als carrers de Sant Cugat Previst 88 90 95 100
 Real 88 - - -
Percentatge parades adequades Previst +20 +20 +20 +20
 Real +7 - - -
Nombre gent gran activitats esportives de l’OMET Previst 195 205 215 225
 Real 212 - - -

2. Facilitar activitats, formació, serveis i espais de trobada
   2012 2013 2014 2015
Nombre de reunions Taula de la Gent Gran Previst 10 10 10 10 
 Real 10 - - -
Nombre activitats programades en 1 any Previst 63 63 63 65
 Real 63 - - -
Nombre associats casals Previst 1.060 1.060 1.060 1.060
 Real 1.060 - - -
Nombre assistents al Concert de Nadal Previst 800 800 800 800
 Real 800 - - -

3. Donar veu a la gent gran en els consells de participació ciutadana
   2012 2013 2014 2015
Nombre entitats gent gran participen Consells de Participació Previst 12 12 12 12
 Real 12 - - 

4. Donar suport a les entitats especialitzades en l’atenció 
 i la dinamització de les persones grans

  2012 2013 2014 2015
Import atorgat per l’Ajuntament a entitats gent gran Previst 25€ /soci 25€ /soci 25€ /soci 25€ /soci

 Real 25€ /soci - - -

Objectiu estratègic

Ciutat d’oportunitats per la joventut
Sant Cugat és una ciutat que promou el desenvolupament integral de la seva joventut, facilitant-los l’accés 
a una educació d’alt nivell que els permet introduir-se amb èxit en la vida laboral. La ciutat pretén que els 
joves desenvolupin el seu talent i puguin comptar amb eines per tal d’avançar en el procés d’emancipació 
econòmica, sense deixar de banda l’enfortiment personal, i per això la ciutat els ofereix una oferta d’activitats 
esportives i artístiques que complementen els diversos aspectes de creixement en aquesta etapa de les 
seves vides.     

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Percentatge població identifica Sant Cugat com
ciutat adequada a les necessitats de la joventut Previst 68,20 72,29 76,63 81,23
 Real 68,20 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Promoure l’autonomia de la joventut  

  2012 2013 2014 2015
Nombre de pisos de protecció oficial per a joves Previst 235 235 235 235 
 Real 235 - - -
Percentatge joves inscrits al SOC / nombre joves entre 16 i 29 anys Previst 4,54 5 5 5 
 Real 4,40 - - -
Percentatge joves inscrits al SOM / nombre joves entre 16 i 29 anys Previst 4,58 5 5 5
 Real 5,50 - - -

2. Facilitar activitats, serveis i espais de trobada adequades 
 a les necessitats dels joves

   2012 2013 2014 2015
Espais de trobada: m2/jove Previst - - - -
 Real - - - -
Nombre assistents activitats i serveis Previst - - - -
 Real - - - -
Participants programa esport en edat escolar OMET Previst 2.845 2.895 2.950 3.000
 Real 2.719 - - -
Aules estudi ESADE per carnet Previst - - - -
 Real - - - -
Biblioteca assistents en horari ampliat Previst - - - -
 Real - - - -

3. Potenciar els estudis dels joves a l’estranger 
   2012 2013 2014 2015
Percentatge de joves assessorats sobre estudis a l’estranger Previst 2,80 3 4,29 6
 Real 2,83 - - -
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Objectiu estratègic

Sant Cugat ciutat dels infants i les famílies
Sant Cugat és una ciutat que té cura del benestar de les famílies, adequant a les seves necessitats les vies i 
els espais públics, assegurant una circulació i un gaudiment sense preocupacions, oferint una programació 
d’espectacles per garantir la diversió familiar, i vetllant pel seu benestar a través del suport als seus membres 
en situació de dependència, així com a les ajudes a famílies amb característiques especials. La ciutat aplica 
polítiques actives de conciliació i s’esforça per eradicar la violència familiar.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Percentatge població identifica Sant Cugat com ciutat adequada per a la família Previst 76,10 78,38 80,73 83,16
 Real 76,10 - - -
Valoració de les zones de jocs infantils Previst 8,2 8,4 8,7 9
 Real 8,2 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Promoure l’adequació de l’oferta educativa de la ciutat 
 a les necessitats demogràfiques 

   2012 2013 2014 2015
Mapa Escolar: Places ofertes obligatòries/places sol·licitades = X Previst 1  > X < 1 ,1 1  > X <  1,1 1  > X <  1,1 1  > X <  1,1
 Real 1  > X < 1 ,1 - - -

2. Crear una programació específica d’espectacles i de lleure 
 destinats a la família

  2012 2013 2014 2015
Percentatge d’espectacles familiars Previst 80 80 82 85
 Real 75 - - -

3. Donar suport a les famílies que tenen persones depenents 
 a casa

   2012 2013 2014 2015
Percentatge depenents-residència/assistents a activitats  Previst 3 5 5 5
  Real 3 - - -
 

4. Adequació d’espais públics a les necessitats de les famílies
    2012 2013 2014 2015

Nombre de parcs accessibles Previst 60 70 90 100
  Real - - - -

5. Assolir el decreixement de la velocitat mitjana de Sant Cugat
    2012 2013 2014 2015

Increment del percentatge elements reductors de velocitat instal·lats Previst +10 +10 +10 +10
  Real +5 - - -

6. Fomentar polítiques actives de conciliació de la vida personal, 
 familiar, laboral i educativa
    2012 2013 2014 2015

Nombre empreses informades a l’any sobre beneficis de responsabilitat social Previst 1 3 4 6
  Real 4 - - -
Nombre homes empleats a l’Ajuntament acollits a flexibilitat horària Previst 23 23 23 23
  Real 23 - - -
Nombre dones empleades a l’Ajuntament acollides a flexibilitat horària Previst 76 76 76 76-
  Real 76 - - -

7. Maldar per a l’eradicació de la violència familiar
   2012 2013 2014 2015
Decreixement del nombre dones ateses a Dona Informació Previst 30 25 25 20
  Real 30 - - -

8. Mantenir les ajudes econòmiques a famílies nombroses 
 i monoparentals

   2012 2013 2014 2015
Nombre famílies monoparentals beneficiàries ajut IBI Previst 78 78 78 78
  Real 94 - - -
Nombre famílies nombroses beneficiàries ajut IBI Previst 1.161 1.161 1.161 1.161
  Real 1.129 - - -
Import destinat ajut IBI per a famílies monoparentals Previst 27.300 28.600 30.000 31.600

  Real 33.774 - - -
Import destinat ajut IBI per a famílies nombroses Previst 424.352 445.570 467.848 491.240

  Real 439.098 - - -

9. Desenvolupar Programa Viu i treballa a Sant Cugat 
    2012 2013 2014 2015

Nombre llocs de treball empreses han ofert a la borsa de treball SOM Previst 398 420 470 500
  Real 387 - - -
Nombre persones contractades a través ofertes de treball SOM Previst 120 140 150 200
  Real 135 - - -
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Objectiu estratègic

Cohesió i justícia social
Sant Cugat protegeix als ciutadans en risc d’exclusió social. Procura que cap col·lectiu quedi sense cobertura 
de serveis i assegura que es puguin satisfer les seves necessitats bàsiques. La ciutat té per objectiu assolir 
la justícia social, i en aquest treball vetlla per a que la condició del gènere no suposi un obstacle per 
aconseguir condicions d’igualtat. En Sant Cugat la solidaritat es manifesta no solament a través de l’atenció 
a col·lectius locals, sinó també a través d’accions de recolzament a països del sud.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Percentatge població identifica Sant Cugat com ciutat a cohesionada
socialment amb atenció a les persones en risc d’exclusió social Previst  65 67 69 70 
  Real 65 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Promoure la inclusió social de les persones amb discapacitat

   2012 2013 2014 2015
Percentage de nens menors de 15 anys amb discapacitat amb suport de 
monitoratge en activitats oferides per l’Ajuntament  Previst 20 20 23 25
  Real 19,15 - - -

2. Refermar el suport municipal a les institucions i les iniciatives 
 favorables a la millor acollida, integració i desenvolupament 
 de les persones nouvingudes
    2012 2013 2014 2015

Nombre nouvinguts inscrits a cursos de català Previst 551 500 450 400
  Real 577 - - -
Nombre informes d’arrelaments fets Previst 250 230 220 200
  Real 174 - - -
Percentatge informes favorables per arrelament Previst 80 90 90 90
  Real 72 - - -
 Nombre usuaris atesos per CITE (servei especialitzat) Previst 597 550 500 450
  Real 658 - - -

3. Potenciar l’esport com a via d’integració i cohesió social
    2012 2013 2014 2015

Percentatge nouvinguts abonats al Centre Municipal Eurofitness Previst 9,25 9,50 9,75 10
  Real 10,70 - - -

4. Prioritzar l’atenció social bàsica a nivell local
    2012 2013 2014 2015

Percentatge persones ateses per Serveis Socials/total de famílies Previst 9,5 10 10 10
  Real 9,5 - - -

5. Potenciar als centres culturals polivalents com a espai 
 de referència de barris
    2012 2013 2014 2015

Nombre de centres culturals polivalents del municipi Previst 6 7 8 9
  Real 6 - - -

    

6. Donar suport al tercer sector com a prestador de serveis 
 socials en tasques de cohesió i justícia social

   2012 2013 2014 2015
Percentatge contractes tercer sector / total contractes Ajuntament Previst 4 3 3 3
  Real 4 - - -
Nombre convenis entitats treballen en tasques de cohesió Previst 25 25 25 25
  Real 25 - - -

7. Desenvolupar el pla d’igualtat de ciutat entre homes i dones
   2012 2013 2014 2015
 Percentatge d’execució del Pla d’Igualtat Previst - 10 50 40
  Real - - - -
   

8. Fomentar el capital social
    2012 2013 2014 2015

Percentatge visitants oficina que es fan voluntaris Previst 50 60 75 80
  Real 60 - - -
 

9. Potenciar la xarxa d’entitats per a la cooperació
  2012 2013 2014 2015
Percentatge de projectes subvencionats Previst 70 75 75 80
 Real 70 - - -

10. Desenvolupar el Pla Director de Cooperació Internacional 
 (0.7%)

  2012 2013 2014 2015
Percentatge ingressos destinats a la cooperació Previst 0,7 0,7 0,7 1
 Real 0,7 - - -
 

11. Facilitar l’aparcament de persones amb mobilitat reduïda
  2012 2013 2014 2015
Increment percentatge places ofertades segons demanda Previst +90 +90 +100 +100
 Real +20 - - -
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Objectiu estratègic

Foment de l’esport i la vida saludable
Sant Cugat és una ciutat que proporciona a tots els seus ciutadans les instal·lacions, l’equipament, l’accés 
i el disseny d’una programació d’activitats òptimes per al desenvolupament de la pràctica esportiva. La 
ciutat promou la transmissió de valors que reforcin la cohesió de la comunitat a través del treball en equip 
i l’esforç en grup. Sant Cugat dóna suport al seus joves perquè el temps invertit en la pràctica de l’esport 
no suposi una dificultat per a la dedicació d’hores d’estudi, per això dedica esforços per promoure la 
conciliació d’horaris entre els estudis i l’esport.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Població que practica esport Previst 39,50 41,08 42,72 44,43
 Real 39,50 - - -
Coneixement de l’oferta esportiva Previst 54,10 60 65 70
 Real 54,10 - - -
Valoració de les infraestructures esportives Previst 7 7,50 8 8,10
 Real 7 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Fomentar l’esport com a eina de transmissió de valors 
 i hàbits saludables

   2012 2013 2014 2015
Nombre entitats incorporen valors projecte social i esportiu/total entitats esportives Previst 8/25 10/25 12/25 14/25
 Real 10/25 - - -

2. Desenvolupar noves polítiques d’esport per a tothom amb 
 recursos ja existents a la ciutat i l’entorn natural

  2012 2013 2014 2015
Nombre participants curses urbanes (caminar, còrrer i anar en bicicleta) Previst 10.250 10.600 11.000 11.500
 Real 11.989 - - -

3. Donar veu a les entitats esportives en els consells de 
 participació ciutadana

  2012 2013 2014 2015
Nombre entitats participen en les taules de participació Previst 15 18 22 25
 Real 19 - - -
  

Objectiu estratègic

Ciutat educadora, culta i creativa
Sant Cugat educa i forma per desenvolupar i ampliar el nivell cultural del seus ciutadans. La ciutat treballa 
amb les institucions educatives, però a més a més convoca als altres agents de la societat perquè participin 
del procés educador. Sant Cugat potencia l’expressió de les diverses disciplines artístiques perquè siguin 
un vehicle de transmissió de valors i una eina per al desenvolupament de la creativitat. En el mateix sentit, 
la ciutat aprofita l’organització de l’oferta cultural per a promoure la cohesió entre barris del districte. Totes 
les accions són portades a terme amb criteris d’eficiència en la gestió i optimització de recursos.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Percentatge població identifica Sant Cugat com a ciutat educadora i creativa Previst 74,30 78,02 81,92 86,01
 Real 74,30 - - -
Valoració de l’oferta cultural i d’oci Previst 7,10 7,50 8 8,50
 Real 7,10 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Promoure accions per a la millora dels resultats acadèmics i 
 l’èxit escolar

  2012 2013 2014 2015
Percentatge alumnes obtenen el graduat escolar Previst 86 87 88 89
 Real - - - -

2. Promoure la creació de centres d’excel·lència educativa 
 d’ensenyament mitjà i superior a la ciutat

   2012 2013 2014 2015
Nombre de nous centres educatius de Grau Mitjà i Superior que s’instalen a la ciutat  
/ total de centres educatius de Grau Mitjà i Superior existents a la ciutat (16) Previst - 1/17 - 1/18
 Real - - - -

3. Fomentar l’esperit emprenedor als centres educatius
  2012 2013 2014 2015
Nombre de centres educatius que introduiexen activitatas emprenedores
/total de centres educatius a la ciutat (23) Previst 1/24 1/25 1/26 1/27
 Real - - - -

4. Impulsar Sant Cugat com a Campus Universitari
   2012 2013 2014 2015
Nombre d’activitats de col·laboració entre universitat i centres educatius Previst +1 +1 +1 +1
 Real - - - -

5. Optimitzar la programació de música, d’arts escèniques i 
 arts plàstiques
   2012 2013 2014 2015

Ocupació i assistència a esdeveniments Previst - - - -
 Real - - - -

6. Posicionar Sant Cugat com a referent en poesia i literatura
  2012 2013 2014 2015
Nonbre de participants en concursos Previst - - - -
 Real - - - -



PACTE 2012-2015 4948 PACTE 2012-2015 

Objectiu estratègic

Ciutat tranquil·la, segura, cívica i saludable
Sant Cugat és una ciutat en la que es gaudeix d’un entorn de seguretat, de tranquil·litat i relaxació. On hi ha poc 
soroll, on el trànsit està controlat i es promou la sostenibilitat a través de mitjans de transport no motoritzats i 
no contaminants, on la proximitat i la connexió és un valor reforçat amb la conducta cívica dels seus residents. 
És una ciutat que compta amb espais verds, on es promouen hàbits i conductes saludables. A Sant Cugat es 
treballa en l’aplicació de les polítiques de manera descentralitzada i no tan sols a nivell del centre urbà.  

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració del nivell de seguretat que hi ha al municipi (0-10) Previst 7,3 7,4 7,5 7,6
  Real 7,3 - - -
Valoració del soroll (0-10) Previst 7,4 7,5 7,6 7,7
  Real 7,4 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Promoure mesures que afavoreixin la promoció i protecció 
 de la salut
    2012 2013 2014 2015

Nombre de locals inspeccionats per temes de seguretat alimentària Previst 130 100 100 100
  Real 93 - - -
 Nombre de sonometries, control de limitadors i aillaments acústics Previst 10 10 10 10
  Real 10 - - -

2. Vetllar perquè els recursos sociosanitaris s’adeqüin a les 
 necessitats del municipi

   2012 2013 2014 2015
Un CAP per cada 30.000 habitants Previst 3 3 3 3
  Real 3 - - -

3. Adoptar polítiques proactives per a la millora constant de la 
 incidència de la Policia de Proximitat  
    2012 2013 2014 2015

Nombre de grups de treball de seguretat ciutadana incorporats resultants
del nou reglament de participació ciutadana de Sant Cugat Previst 6 12 12 12
  Real 12 - - -

4. Fomentar la participació ciutadana mitjançant el Consell de 
 Seguretat i Convivència

   2012 2013 2014 2015
Nombre de sessions participatives del Consell, de la Junta Permanent 
i dels grups de treball Previst 3 2 2 2
  Real 1 - - -

5. Millorar la seguretat ciutadana mitjançant la utilització de 
 noves tecnologies i l’optimització de la gestió

   2012 2013 2014 2015
Nombre de diligències policials en les que s’aporten dades obtingudes mitjançant
el sistema de videovigilància pública de Sant Cugat Previst 10 10 10 10
  Real 10 - - -

7. Coordinar la programació amateur i de petit format
  2012 2013 2014 2015
 Previst - - - -
 Real - - - -

8. Treballar amb els joves els valors de convivència i civisme per  
 facilitar la integració a la comunitat

  2012 2013 2014 2015
 Previst - - - -
 Real - - - -
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Objectiu estratègic

Fomentar l’ocupabilitat de les persones
La ciutat fomenta la trobada entre aquells que busquen un lloc de treball i els que ofereixen oportunitats de 
feina. Per això es dóna recursos, tant als ciutadans com a les empreses, per afavorir aquest apropament. 
L’orientació, assessoria laboral i formació ocupacional augmenten les possibilitats dels ciutadans en situació 
d’atur de trobar un lloc de treball. També es treballa amb les empreses per tal de facilitar el procés de 
contractació, mitjançant la gestió d’ofertes i la informació sobre els ajuts per a la contractació.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Percentatge de població que identifica l’Ajuntament de Sant Cugat com a una
administració que fomenta l’ocupabilitat de les persones Previst 28 31 33 36
 Real 28 - - -
Valoració del Servei d’Ocupació Municipal (0-10) Previst 6,5 6,8 7,2 7,5
 Real 6,5 - - -

Objectius de gestió
 
 Indicadors i valors
1. Orientar i donar suport a la ciutadania en el seu procés de recerca 
 de feina

  2012 2013 2014 2015
Nombre d’atesos al SOM Previst 2.300 2.300 2.200 2.200
 Real 2.477 - - -
Percentatge d’atesos al SOM que han trobat feina Previst 45 45 50 50  
 Real - - - -

2. Oferir accions formatives per millorar les competències 
 professionals i laborals de les persones

   2012 2013 2014 2015
Nombre d’hores de formació impartides Previst 1.938 2.000 1.940 1.941
 Real 1.428 - - -
Nombre d’alumnes que han tingut plaça Previst 134 150 136 137
 Real 150 - - -
Percentatge d’alumnes inscrits en cursos que han trobat feina Previst 77 50 55 60
 Real 57,79 - - - 

3. Oferir experiències de feina per millorar l’ocupabilitat de les 
 persones

  2012 2013 2014 2015
Nombre de persones contractades Previst 43 45 40 35
 Real 43 - - -
Percentatge inserció posterior persones incorporades Previst 35 35 40 40
 Real - - - -

4. Fomentar de forma proactiva la trobada entre l’oferta i la demanda 
 d’ocupació

   2012 2013 2014 2015
Noves inscripcions a la borsa de treball SOM Previst 1.920 2.000 2.100 2.200
 Real 1.887 - - -
Nombre de persones reinserides en ofertes treball SOM Previst 120 180 220 330
 Real 150 - - -
Nombre d’empreses contractants Previst 164 180 200 220
 Real 131 - - -
Nombre de llocs de treball oferts a la BT SOM Previst 454 470 550 600
 Real 446 - - -

6. Potenciar la coordinació entre els diferents operadors de 
 seguretat mitjançant la Junta Local de Seguretat

   2012 2013 2014 2015
Nombre sessions de la Junta Local de Seguretat que incorporen altres cossos 
de seguretat Previst 3 3 3 3
  Real 3 - - -

7. Atendre i defensar els drets dels consumidors i dels ciutadans
     2012 2013 2014 2015

Mitjana del nombre d’atencions realitzades per l’OMIC Previst 4.000 4.000 4.000 4.000
  Real 4.133 - - -
Grau d’eficàcia de la gestió: % de respostes obtingudes per part de les empreses Previst +/-80 +/-81 +/-82 +/-83
  Real 79 - - -
Grau de satisfacció de la gestió: % de respostes favorables Previst +/-40 +/-40 +/-40 +/-40 
  Real 41 - - -
Percentatge d’implementació de mediacions presencials en el comerç local de 
Sant Cugat (núm. de mediacions/núm. de reclamacions locals) x 100 Previst 25 25 30 30
  Real 31 - - -
  

8. Assolir nivells de trànsit controlat i poc agresiu
   2012 2013 2014 2015
Nombre de controls de radar, alcoholèmia, documentació de transports i trànsit Previst 32 32 32 32
  Real 32 - - -
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Nombre candidatures rebudes / trameses Previst 9.000/6.600 8.000/5.600 7.000/4.900 6.000/4.200

 Real 9.594/5.855 - - -
Nombre aturats Sant Cugat / Taxa atur Sant Cugat % Previst 4.205/9,53 4.000/9,06 3.900/8,84 3.700/8,38

 Real 4.327/9,81 - - -

5. Crear la taula del treball amb els agents socials
  2012 2013 2014 2015
Nombre de reunions amb agents Previst 9 10 10 10
 Real 9 - - -
Taula creada (si/no) Previst no si si si
 Real no - - -
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Entitats,
associacions

i agents socials
i culturals

Sant Cugat promou la creació i consolidació d’entitats, associacions i 
agents socials i culturals amb la finalitat que participin en els diversos 
àmbits del teixit social i que aportin una visió orientada a la recerca 
del benestar col·lectiu, tant en temes vinculats a la cohesió social, a 
la seva participació en activitats econòmiques, així com pel que fa al 
manteniment de la tradició i identitat cultural de la ciutat. Sant Cugat 
els proporciona les facilitats perquè desenvolupin un treball en xarxa 
que enforteixi el capital social de la ciutat.
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Objectiu estratègic

Suport al tercer sector. Cohesió social
Sant Cugat potencia les entitats del Tercer Sector, recolzant la seva creació i participació en els diversos 
àmbits d’interès ciutadà. Sant Cugat encoratja el creixement sostenible de les entitats fomentant la seva 
participació en la vida empresarial. La ciutat valora l’aportació que el Tercer Sector brinda a la comunitat 
mitjançant l’abordatge de les diverses problemàtiques existents. Sant Cugat estimula el treball que realitza 
la xarxa de cooperació recolzant totes les accions orientades a aconseguir la cohesió social.  

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració del suport que l’Ajuntament dóna al tercer sector Previst 7,2 7,6 7,9 8,3-
 Real 7,2 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Suport a les taules de participació

   2012 2013 2014 2015
 Nombre de taules de participació actives Previst 17 19 20 21
  Real 18 - - -
  

2. Donar suport entitats amb projectes socials en benefici 
 de la ciutadania i alineats amb el Pla d’Acció Municipal

  2012 2013 2014 2015
Percentatge del nombre de contractes amb el tercer sector / total de contractes 
de l’Ajuntament* Previst 4 5 5 5
 Real 5 - - -
Nombre d’entitats recolzades que duen a terme projectes mediambientals Previst 2 3 4 5
 Real 1 - - -

Objectiu estratègic

Identitat cultural: una ciutat amb un poble dins
Sant Cugat dóna suport a entitats que treballen per mantenir la identitat cultural i la riquesa tradicional de la 
ciutat. Sant Cugat fomenta l’organització d’activitats i programes que destaquen la particularitat de ser una ciutat 
que no ha perdut l’essència d’un poble, preservant el seu entorn, costums i festes. Sant Cugat revaloritza els 
seus actius culturals convertint-los en vehícle de dinamització del teixit cultural que dóna vida al centre històric.

Indicadors i valors     2012 2013 2014 2015
Percepció ciutadana sobre el seu sentiment de pertinença a la ciutat Previst 7,9 8,3 8,5 8,5-
 Real 7,9 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors  
1. Promocionar la cultura popular i tradicional a la ciutat

  2012 2013 2014 2015
 
 Previst - - - -
 Real - - - -

2. Promoure la relació, la transversalitat i les sinèrgies entre 
 les entitats per millorar la implicació de la ciutadania en 
 el projecta de ciutat

  2012 2013 2014 2015

 Previst - - - -
 Real - - - -

3. Protecció del patrimoni històric, arquitectònic i artístic
   2012 2013 2014 2015
 
 Previst - - - -
 Real - - - -

4. Fomentar el sentiment de pertinença a la ciutat
  2012 2013 2014 2015
 
 Previst - - - -
 Real - - - -
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Comerç,
empreses

i centres de
foment del talent

Sant Cugat promou el desenvolupament de l’activitat empresarial, 
comercial i dels centres de foment del talent. Per assolir aquest fi la ciutat 
impulsa les iniciatives emprenedores a través de recursos, assistència i 
acompanyament en la creació de noves empreses i, per altra banda, aposta 
per la consolidació d’un teixit empresarial competitiu a nivell global. 
La ciutat potencia la marca Sant Cugat posicionant-la a nivell local i 
internacional com una ciutat orientada al coneixement i la innovació, 
capaç d’atraure el talent professional i la inversió empresarial.
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Objectiu estratègic

Suport a la creació de noves empreses
Sant Cugat impulsa la creació de noves empreses facilitant als emprenedors els recursos, l’assistència i 
l’acompanyament necessari durant tot l’itinerari de l’emprenedoria. La ciutat anima a l’emprenedor perquè 
dugui a terme amb èxit el seu projecte empresarial i per això treballa en la línia de la simplificació telemàtica, 
la disminució de temps i tràmits, i la participació d’entitats col·laboradores.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració del suport que l’Ajuntament dóna a la creació de noves empreses Previst 7 7,4 7,7 8,1
 Real 7 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Fomentar l’esperit emprenedor

  2012 2013 2014 2015
Nombre d’escoles centres de formació amb programes foment emprenedoria Previst 2 4 6 8
 Real 2 - - -

2. Potenciar el posicionament de Sant Cugat en l’àmbit de 
 l’emprenedoria. Estendre el misatge “Emprén a Sant Cugat”

   2012 2013 2014 2015
Nombre d’iniciatives emprenedores captades de fora de Sant Cugat Previst 5 10 15 20
 Real 2 - - -

3.  Oferir i posar en valor els millors entorns físics per a l’arrencada 
 de negocis en un marc col·laboratiu públic-privat

  2012 2013 2014 2015
Nombre de places d’emprenedoria amb col·laboració de l’Ajuntament Previst 59 73 100 125
 Real 46 - - -
Percentatge d’ocupació dels vivers d’empreses Previst 80 80 80 80
 Real 85 - - -

4. Reforçar els serveis prevists i posteriors a l’arrencada de 
 l’empresa

   2012 2013 2014 2015
Nombre d’atencions realitzades a l’OAE Previst +/-   5 +/-   5 +/-   5 +/-   5
 Real 3.027/3.345 - - -
Nombre d’empreses creades Previst    10    12    12    14
 Real - - - -
Índex de supervivència de les noves empreses el tercer any Previst 80 80 80 80
 Real 80 - - -

5. Reduir les barreres administratives a l’arrencada i el desenvolu-
 pament de negocis i empreses

  2012 2013 2014 2015
Indicador subjectiu de valoració del servei realitzat per als usuaris de l’OAE 
respecte la facilitat administrativa per la posada en marxa de negocis i empreses
 (valoració màxima de 10) Previst - 8+/-1 9+/-1 9+/-1
 Real - - - -

  

Objectiu estratègic

Suport al teixit empresarial i comercial existent
Sant Cugat enforteix el seu teixit empresarial i comercial de manera descentralitzada. Compta amb la 
col·laboració i l’aportació dels gremis empresarials més representatius per al disseny de projectes que 
responguin a les necessitats del sector. La ciutat aposta per un model d’economia que integra la perspectiva 
social com factor necessari d’una gestió sostenible dintre de les organitzacions, per això promou la 
implantació de polítiques de responsabilitat social empresarial. Sant Cugat aposta per sectors específics 
per tal de potenciar la seva activitat en benefici del teixit empresarial en el seu conjunt, fomentant el 
desenvolupament d’un model que promogui l’aprofitament de l’espai públic.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració del suport que l’Ajuntament dóna al teixit empresarial i comercial
existent Previst 7,1 7,5 7,8 8,2
  Real 7,1 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Impulsar el creixement de la xarxa Santcugatribuna. 
 Més i millors serveis a l’abast de més empreses, comerços, 
 treballadors/es i usuaris/àries  2012 2013 2014 2015

Nombre  d’e-mails connectats a la xarxa Santcugatribuna Previst 2.000 2.200 2.400 2.600
  Real 1.750 - - -
Nombre de comunicacions emeses Previst 45 50 50 50
  Real 35 - - -

2. Dinamitzar la competitivitat del territori, parcs empresarials i 
 àrees comercials urbanes gestionades en xarxa

   2012 2013 2014 2015
Percentatge d’empreses i comerços adherits a xarxes amb capacitat de gestió conjunta
de la seva promoció, de l’entorn, la mobilitat i/o altres serveis compartits Previst 0 5 7 9
  Real 0 - - -
Percenatge de treballadors que representen sobre el total de llocs de treball 
de Sant Cugat Previst 0 10 12 14
  Real 0 - - -

3. Vetllar per l’equilibri i la suficiència en dotació de serveis de 
 proximitat a tots els barris de Sant Cugat

   2012 2013 2014 2015
Indicador de dispersió de preus del m2 de local comercial Previst 98 96 94 92
  Real 15 - - -
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Objectiu estratègic

Posicionament i màrqueting territorial: captació i retenció de 
negoci, inversions i talent

La ciutat concentrarà els seus esforços en consolidar-se com una destinació atractiva per a l’activitat 
empresarial, en la línia de turisme de convencions en sectors estratègics, així com pel que fa a convertir-se 
en destí d’inversions empresarials i de captació de talent professional corresponent als sectors estratègics 
que es determinin.

Indicadors i valors  2012 2013 2014 2015
Valoració de l’esforç per la captació i retenció de negoci, inversions i talent Previst 41.500 42.000 43.000 44.000
 Real 49.412 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Definir i desenvolupar el posicionament de Sant Cugat per 
 a la cooperació supramunicipal i la captació d’empreses en 
 el marc de gran Barcelona

  2012 2013 2014 2015
Nombre de llocs de treball vius a Sant Cugat en sectors empresarials  Previst 41.500 42.000 43.000 44.000
 Real - - - -

2. Reimpulsar el creixement del comerç minorista urbà
  2012 2013 2014 2015
Nombre de llocs de treball vius a Sant Cugat en el comerç minorista Previst 1.023 1.023 1.023 1.023
 Real - - - -
Nombre de negocis empreses operadores en l’àmbit de comerç minorista  Previst 325 325 3253 325
 Real - - - -

3. Atreure més turisme i ampliar la seva repercussió a Sant Cugat
  2012 2013 2014 2015
Nombre de pernoctacions anuals als hotels de Sant Cugat Previst - - - -
 Real - - - -
Nombre de visites al Museu Previst 38.000 40.000 40.000 40.000
 Real 40.938 - - -

4. Creació d’una marca Sant Cugat que transmeti el seus valors
  2012 2013 2014 2015
Enquesta de valoració del grau d’interiorització dels valors i la marca Sant Cugat Previst - +2 +2 +2
 Real - - - -

Objectiu estratègic

Posicionar Sant Cugat com a ciutat de la ciència,
de la innovació i del coneixement

Sant Cugat promou la innovació a través d’iniciatives d’abast internacional que fomenten el desenvolupament 
d’un model orientat a l’activitat de R+D+i. La ciutat reforça les iniciatives de col·laboració entre els diversos 
agents públics i privats per dur a terme accions que afavoreixin el desenvolupament de l’activitat innovadora. 
S’encoratja l’existència en Sant Cugat d’una tipologia d’empresa que realitzi esforços i inversió de recursos 
en activitats de R+D+I.

Indicadors i valors  2012 2013 2014 2015
Població identifica Sant Cugat com ciutat de la ciència, la innovació i el coneixement Previst 55,20 56 58 60
 Real 55,20 - - -

Objectius de gestió
 
 Indicadors i valors 
1. Afavorir la celebració de convenis entre universitats, parcs 
 científics o tecnològics i empreses 

  2012 2013 2014 2015
Nombre convenis universitats, parcs científics o tecnològics i empreses  Previst - 1 1 1
 Real - - - -
  

2. Elaborar i implementar un pla de captació i acollida de talent 
 internacional

  2012 2013 2014 2015
Percentatge de residents a Sant Cugat provinents d’altres països OCDE Previst - 0,25 0,50 0,50
 Real 5,50 - - -
Percentatge d’empreses de mig alt i alt valor afegit Previst - 1 1 1
 Real - - - -

3. Impulsar la cooperació entre operadors 
  2012 2013 2014 2015
Nombre d’empreses amb relacions de cooperació Previst - 1 2 3
 Real - - - -
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L’entorn urbà i
ambiental

ciutat cívica
verda i sostenible

Sant Cugat desenvolupa un model de ciutat verda que promou l’estalvi 
energètic, l’ús d’energies renovables, la reducció d’emissions contaminants, 
així com una gestió sostenible del cicle de l’aigua i dels residus. 
La ciutat segueix criteris de sostenibilitat i de lluita contra el canvi climàtic 
per a la planificació dels espais urbans i dels serveis i infraestructures, 
vigilant sempre que siguin accessibles i estiguin adaptats a les necessitats 
dels ciutadans. 
El criteri d’eficiència és la base fonamental sobre la qual es gestiona 
l’entorn urbà i ambiental de la ciutat.
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Objectiu estratègic

Compromís de protecció del medi i qualitat ambiental
Sant Cugat és una ciutat verda i s’ha proposat obtenir el lideratge com a tal. Desenvolupa polítiques de 
protecció del medi ambient amb eficiència en la gestió. La ciutat segueix criteris de sostenibilitat pel que 
treballa per a la generació d’energia neta, així com de recuperació i preservació de l’entorn natural del municipi.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració dels parcs i les zones verdes Previst 7,7 8 8,3 8,5
 Real 7,7 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Identificar els factors que originen el canvi climàtic per reduir 
 el seu impacte

   2012 2013 2014 2015
Proximitat a serveis urbans bàsics Previst - - - -
 Real - - - -
Carrers de prioritat per als vianants Previst 15 16 17 18
 Real - - - -
Producció anual d’energies renovables Previst 76 77 78 80
 Real 81,12 - - -
Consum final d’energia Previst - 1,5 1,4 1,3
 Real - - - -
Emissió de gasos que contribueixen a l’efecte hivernacle Previst 7.000Tn 7.000Tn 7.000Tn 7.000Tn

 Real 8.095,31Tn - - -
Nombre d’empreses amb Sistemes de Gestió Ambiental o Acords Voluntaris Previst 25 30 32 34
 Real 28 - - -

2. Gestionar i protegir el medi natural
   2012 2013 2014 2015
Superfície municipal protegida Previst 44,14 45 46 47
 Real 44,14 - - -

3.  Incrementar la biodiversitat de les zones verdes
   2012 2013 2014 2015

Percentatge Biodiversitat arbrat viari/espècie Previst 18 17 16 15
 Real 18 - - -

4. Reduir el consum de recursos naturals
   2012 2013 2014 2015

Consum d’aigua municipal Previst 224 200 190 180
 Real 219 - - -
Consum d’aigua per habitant Previst 151 140 130 120
 Real 146 - - -
Consum d’aigua freàtica per reg Previst 15 16 17 18
 Real 5 - - -
Recuperació de residus municipals Previst +5 +5 +5 +5
 Real 42 - - -
Utilització de les deixalleries municipals Previst 0,20 0,21 0,22 0,23
 Real 0,16 - - -

5. Foment de la producció agrícola de proximitat
   2012 2013 2014 2015

Superfície total cultivada (m2) Previst 2.000 3.000 4000 5.000
 Real 2.000 - - -

Objectiu estratègic

Una ciutat accesible, neta i endreçada: 
seguir millorant la qualitat dels carrers de la ciutat, 
el mobiliari urbà, l’enllumenat i la xarxa clavegueram

Sant Cugat millora, manté, amplia i renova la infraestructura i els serveis urbans de la ciutat. Assegura 
l’accessibilitat i la qualitat. La ciutat fa una gestió eficient en la prestació dels serveis i optimitza el rendiment dels 
recursos. SCV vigila que el desenvolupament d’aquestes accions no suposi un impacte mediambiental negatiu.

Indicadors i valors  2012 2013 2014 2015
Valoració de l’estat general de la ciutat Previst 7,4 7,9 8,4 8,5 
 Real 7,4 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Desenvolupar el Pla de millora dels carrers

   2012 2013 2014 2015
Nombre d’escossells aixecats per les arrels d’arbrat viari Previst 489 350 180 0
 Real 456 - - -
m² de voreres reparades Previst 1.500 2.500 2.500 2.500
 Real 1.950 - - -
m² de calçades repavimentades Previst 28.900 23.000 10.000 10.000
 Real 23.850 - - -

2. Desenvolupar el Pla director d’enllumenat
   2012 2013 2014 2015
Percentatge implantat Previst 60 80 95 95
 Real 60 - - -

3. Desenvolupar el Pla director del clavegueram
   2012 2013 2014 2015
Percentatge implantat Previst 2 12 22 32
 Real 0 - - -

4. Implantar la millora contínua en les prestacions dels serveis
  2012 2013 2014 2015
Nombre de concessions amb el servei implantat Previst 1 3 5 7
 Real 1 - - -

5. Desenvolupar el Pla de Mobilitat Urbana
   2012 2013 2014 2015
Increment del percentatge d’assoliment del Pla Previst 0 +10 +30 +50
 Real 0 - - -

6. Seguir amb la implantació del pla d’accessibilitat al municipi
  2012 2013 2014 2015
Percentatge implantat Previst 5 10 15 20
 Real 6 - - -
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Equipaments,
urbanitzacions

i inversions

Sant Cugat proveeix als seus ciutadans, empreses i altres agents de 
la societat, de les infraestructures, equipaments i espais urbanitzats 
necessaris per al desenvolupament de les seves activitats. 
A més, gestiona que la provisió de serveis urbans siguin de gran qualitat 
per donar les condicions adequades d’habitabilitat i d’ús dels espais. Cal 
destacar el compromís de SCV per facilitar l’habitatge als seus ciutadans.
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Objectiu estratègic

Compromís a favor de l’accés a l’habitatge
Sant Cugat treballa per facilitar als seus ciutadans l’accés a l’habitatge. La ciutat el reconeix com a un dret per 
a tots els col·lectius per igual. SCV compta amb un Pla d’Habitatge que comprèn les accions encaminades a 
aquest objectiu.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració de l’Oficina Local d’Habitatge Previst 7 7,50 7,90 8,50
 Real 7 - - -
Valoració de l’oferta d’habitatge públic Previst 5,80 5,90 5,90 5,90 
 Real 5,80 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Aprovar i desplegar el Pla Local de l’Habitatge

  2012 2013 2014 2015
Oferta de lloguer d’habitatge Previst 186 204 204 204
 Real 186 - - -
Oferta venda d’habitatge Previst 42 0 0 75
 Real 42 - - -

2. Buscar fòrmules de participació pública i privada per afavorir 
 l’accés a l’habitatge

  2012 2013 2014 2015
Promocions amb col·laboració amb constructors/inversors Previst - 0 3 0
 Real 0 - - -

3. Incentivar el lloguer a través de l’Oficina Local d’Habitatge 
  2012 2013 2014 2015
Pisos llogats mitjançant la borsa d’habitatge Previst 45 50 50 50
 Real 36 - - -

Objectiu estratègic

Continuar amb l’urbanització dels carrers dels districtes
Sant Cugat desenvolupa els serveis urbans en zones pendents d’urbanització de la ciutat, racionalitzant la 
despesa i portant a terme una gestió eficient.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració de la urbanització dels districtes Previst 8 8,1 8,2 8,3
 Real 8 - - -

Objectiu de gestió

 Indicadors i valors
1. Seguir desenvolupant els sectors d’urbanització 
 dels districtes

   2012 2013 2014 2015
m2 urbanitzats anuals Previst - - - -
 Real - - - -
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Objectiu estratègic

Desenvolupar nous equipaments necessaris per a la ciutat
Sant Cugat construeix noves infraestructures de qualitat destinades a serveis importants per a la ciutadania. La 
ciutat té cura de la cobertura de les demandes ciutadanes sense descuidar l’optimització de la despesa.

Indicadors i valors  2012 2013 2014 2015
Valoració dels nous equipaments fets a la ciutat Previst 8 8 8,5 8,6
 Real 8 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Crear i posar en marxa nous equipaments socials

  2012 2013 2014 2015
Ratio Punts d’Atenció Social (sis punts per 90 habitants) Previst 6 6 6 6
 Real 6 - - -

2. Crear i posar en marxa nous equipaments culturals i educatius
  2012 2013 2014 2015
Nombre d’equipaments culturals i educatius posats en funcionament Previst 0 1 1 1 
 Real 0 - - -

 
3. Crear i posar en marxa nous equipaments esportius  

  2012 2013 2014 2015
Nombre d’equipaments esportius posats en funcionament  Previst 1 0 0 0
 Real 2 - - -
Nombre d’actuacions d’arrenjaments realitzats en espais esportius Previst 2 8 5 5
 Real 2 - - -
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El territori,
el planejament i

les comunicacions

Sant Cugat desplega esforços perquè els ciutadans, les empreses i 
els altres agents de la ciutat comptin amb infraestructures i serveis de 
comunicació, connectivitat i transport que atenguin les seves necessitats 
i que contribueixin a la millora en la prestació dels serveis municipals. 
L’eficiència en la gestió és el criteri que regeix tant les actuacions com la 
planificació del desenvolupament urbanístic del territori.
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Objectiu estratègic

Telecomunicacions. ciutat enxarxada
Sant Cugat atén les necessitats d’interconnexió dels seus ciutadans i empreses. La ciutat treballa per a 
l’optimització de la cobertura, ampliació de línies i d’abast, amb la qualitat, capacitat i velocitat requerides. SCV 
desenvolupa els projectes amb criteris de sostenibilitat, optimització i reducció de l’impacte ambiental.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració del funcionament de les telecomunicacions dins del municipi Previst - - - -
 Real . - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Donar suport al desplegament dels sistemes de la xarxa de 
 telecomunicacions

  2012 2013 2014 2015
Percentatge Cobertura 3G de telefonia mòbil del municipi sobre el total 
del projecte Previst >90 >90 >90 >90
 Real 91 - - -
Percentatge desplegament de banda ampla al municipi sobre el total 
del projecte Previst 80 80 80 80
 Real 78 - - -

Objectiu estratègic

Millorar les condicions locals per a la mobilitat segura, 
fluida i sostenible

Sant Cugat optimitza la prestació dels serveis de transport públic. La ciutat respon a les demandes de la 
ciutadania mitjançant un millor aprofitament dels recursos. SCV obté el màxim rendiment del seu transport 
públic a causa de la configuració de la seva oferta coherent amb les necessitats reals dels ciutadans.

Indicadors i valors  2012 2013 2014 2015
Valoració dels autobusos urbans Previst 6,8 6,8 6,9 6,9
 Real 6,8 - - -
Valoració del trànsit Previst 6,3 6,4 6,5 6,6
 Real 6,3 - - -
Valoració de l’espai per aparcar cotxes Previst 4,6 4,7 4,8 5
 Real 4,6 - - -
Valoració de la senyalització del municipi Previst 6,9 7 7,1 7,3
 Real 6,9 - - -

  
Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Renovar el mobiliari associat al Transport Públic: marquesina, 
 pals de parada i senyalització de les parades

  2012 2013 2014 2015
Línies d’autobús en les quals s’ha renovat el mobiliari Previst 10 10 10 10
 Real 0 - - -

2. Optimitzar el número d’aparcaments regulats i de càrrega i 
 descàrrega

  2012 2013 2014 2015
Increment del percentatge de millora Previst +15 +15 +15 +15
 Real 4 - - -
 

3.  Disposar d’una ciutat amb una senyalització viària completa i
 ben mantinguda
   2012 2013 2014 2015

Percentatge de carrers regulats Previst +30 +30 +30 +30
 Real 10 - - -
Percentatge renovació senyalització d’orientació Previst +100 +100 +100 +100
 Real 10 - - -

4. Cobrir el manteniment del senyal vertical de codi i elements 
 de seguretat
   2012 2013 2014 2015

Percentatge de cobertura Previst +100 +100 +100 +100
 Real 100 - - -

5. Cobrir el manteniment de semàfors i de control d’accés al centre
   2012 2013 2014 2015

Percentatge de cobertura Previst +100 +100 +100 +100
 Real 100 - - -
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Objectiu estratègic

Planificació territorial
Sant Cugat treballa per desenvolupar urbanísticament la totalitat de la seva jurisdicció. Això implica la dotació 
de tots els serveis urbans que assegurin l’habitabilitat en condicions òptimes per als seus ciutadans. La ciutat 
compta amb un model de desenvolupament urbanístic que comprèn la preservació de l’entorn natural, sumant 
a la seva jurisdicció zones protegides per incloure-les dins del seu model de gestió.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració de la validesa de la planificació territorial del municipi Previst 7,1 7,5 7,8 8,2
 Real 7,1 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1.  Millora de la connectivitat amb els principals eixos 
 i infraestructures

  2012 2013 2014 2015
Nombre d’accions fetes per promoure la millora Previst 1 1 1 1 
 Real 1 - - -
  

2. Planificació urbanística per a la reordenació dels sistemes  
   2012 2013 2014 2015
Percentatge del nombre d’hectàrees Previst 20 50 15 0
 Real - - - -

3.  Aprovar i implantar la primera fase del Pla de Mobilitat
   2012 2013 2014 2015
Aprovar el Pla Previst 0 100 0 0
 Real 50 - - -

4.  Aprovació definitiva dels espais de l’entorn natural que s’han de 
 preservar

   2012 2013 2014 2015
Percentatge hectàrees preservades  Previst 30 20 10 10 
 Real - - - -

5.  Infraestructures promogudes per altres ens
   2012 2013 2014 2015
m2 d’infraestructures obtingudes com a resultat del Pla d’Accions Vertebrals Previst - - - -
 Real - - - -
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Pressupost

Sant Cugat assegura una eficient provisió de serveis als seus ciutadans 
mitjançant l’ús racional dels recursos econòmics, de la priorització 
d’accions orientades a la consecució dels objectius estratègics, així com de 
l’adequació de l’organització municipal a les necessitats de la ciutadania. 
De la mateixa manera, busca alternatives de finançament encoratjant la 
col·laboració entre entitats públiques i privades.
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Objectiu estratègic

Garantir la sostenibilitat econòmica dels serveis 
municipals i de l’Ajuntament amb contenció fiscal

Sant Cugat garanteix la sostenibilitat econòmica dels serveis municipals i de l’Ajuntament, mitjançant 
l’optimització dels ingressos, de la consolidació d’una cultura del cost-benefici i de l’adequació de l’organització 
a les necessitats del municipi. La ciutat no descuida els criteris de promoció econòmica i l’orientació cap a la 
consecució d’objectius estratègics per a la comunitat.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Consideració de l’ajuntament de Sant Cugat com a sostenible econòmicament Previst 6,2 6,5 6,8 7,2
  Real 6,2 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Reduir fins a optimitzar els recursos captius del pressupost 
 municipal per dedicar-los a objectius estratègics de caràcter 
 no obligatori

   2012 2013 2014 2015
 Percentatge de recursos ordinaris destinats a objectius estratègics i 
 ordinaris de caràcter obligatori/pressupost ordinari  Previst 80 78 76 75

  Real 70,13 - - -

2. Optimitzar l’obtenció d’ingressos en l’àmbit municipal
   2012 2013 2014 2015
Import de les subvencions rebudes d’àmbits supramunicipals Previst 5,4M 3,2M 3M 3M
  Real 8,2M - - -

Import dels patrocinis rebuts Previst 18.500 11.000 10.000 10.000
  Real 52.000 - - -

3. Arrelar la cultura de l’anàlisi del cost en la presa de decisions
   2012 2013 2014 2015
Nombre informes costos específics elaborats per l’organització durant l’any Previst 28 20 22 22
  Real 40 - - -

4. Fomentar la col·laboració público-privada per al finançament 
 de les actuacions

   2012 2013 2014 2015
Nombre noves col·laboracions público-privades dutes a terme durant l’any Previst 7 7 7 7
  Real 7 - - -

5. Racionalitzar l’estructura organitzativa i adequar-la a les 
 necessitats del servei

   2012 2013 2014 2015
 Nombre de canvis organitzatius/millores organitzatives implantades Previst 1 1 1 0
  Real 1 - - -

6. Definir una política retributiva equitativa i raonable
   2012 2013 2014 2015
 Cost del capítol I sobre el total del pressupost ordinari Previst >29 >29 >29 >29
  Real 25,99 - - -

7. Finançar inversions amb estalvi ordinari
   2012 2013 2014 2015

 Import dotació ordinària anual destinada al finançament d’inversions Previst 1,6M 1M 0,9M 0,9M 
   Real 1,6M - - -
   
8. Vetllar per la contenció de la política fiscal municipal

   2012 2013 2014 2015
Increment anual IBI residencial no superior al 5’5%
Increment anual de les taxes de +/- l’IPC anual  Previst 3,8/3,5 2,85/2,7 3,7/3,5 3,7/3,5

  Real 4,53/3,8 - - -
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Administració
pública

Sant Cugat compta amb una administració pública que s’esforça per 
desenvolupar una gestió amb valors de transparència, simplificació 
i eficiència. L’organització municipal ha desenvolupat el PACTE - Pla 
d’Alineació Estratègica - per utilitzar-lo com una eina de treball que li 
permeti monitoritzar el compliment dels seus objectius. 
Per assolir aquests resultats és imprescindible l’enfortiment del talent 
professional i la seva identificació amb els valors promoguts dins de 
l’administració pública.
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Objectiu estratègic

Gestió del talent a l’administració pública
La ciutat es compromet a desenvolupar i impulsar el talent del personal de l’administració pública municipal per 
poder assolir els objectius estratègics traçats en el PACTE.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració de la confiança que mereix l’Ajuntament Previst 5,2 5,5 5,7 6 
 Real 5,2 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Gestionar la productivitat, el talent i el creixement professional

  2012 2013 2014 2015
Data de realització de le ED Previst 31-5 31-5 31-3 31-3
 Real 31-5 - - -

2. Vincular rendiment laboral amb retribució i carrera  
   2012 2013 2014 2015

Percentage d’execució del projecte de millora del sistema d’avaluació de
l’acompliment Previst 12,5 45 85 100
 Real 12,5 - - -

3. Adequar les persones als llocs de treball a desenvolupar
  2012 2013 2014 2015
Percentatge de persones amb l’acompliment mínim requerit Previst 90 90 95 95
 Real - - - -
 

4. Afavorir l’aprenentatge mutu i l’intercanvi d’experiències en el marc 
 de la gestió local

   2012 2013 2014 2015
Nombre de fòrums en els quals participa l’Ajuntament en matèria de gestió de 
persones Previst  1 2 2 2 
 Real 1 - - -

Objectiu estratègic

Perfeccionar el PACTE com a mètode de la gestió de
pressupost, de transparència, de simplificació 
i d’eficiència

La ciutat assumeix el repte de millorar el PACTE com a una eina de millora estratègica i de control de la gestió. 
Sant Cugat assumeix com a repte la validació dels seus objectius estratègics i l’encaix coherent dels mateixos 
dins de l’estructural funcional de l’organització. La ciutat aspira a aplicar criteris de sostenibilitat i transparència 
en tota la seva gestió.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Percentatge de coneixement del projecte d’objectius estratègics de l’Ajuntament Previst 1,3 2 3 4
 Real 1,3 - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Consolidar la cultura dels mapes del PACTE com a eina de 
 gestió departamental

  2012 2013 2014 2015
Percentatge d’indicadors continguts en el PACTE amb valors futurs associats Previst 100 100 100 100
 Real 89,55 - - -

2. Consolidar el PACTE com a eina per la presa de decisions 
 polítiques i de transparència respecte a l’acció de govern

  2012 2013 2014 2015
Posició en el rànking de l’ITA Previst 1 1 1 1
 Real 1 - - -
Nombre de fases en que s’utilitza el PACTE (ppt. Execució i Avaluació) Previst 2 3 3 3
 Real 2 - - -
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Objectiu estratègic

Transparència, participació i comunicació
Sant Cugat garanteix una política de transparència a través del foment de la comunicació amb la ciutadania, 
promou el seu accés a la informació i motiva la participació ciutadana en els diferents àmbits d’actuació municipal.  
Potencia nous canals i suports comunicatius alhora que genera espais de debat ciutadà. La ciutat apropa els 
serveis i equipaments municipals per  tal de promoure el seu ús i millorar la prestació dels serveis públics. 

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
Valoració del coneixement i les accions que duu a terme l’Ajuntament Previst 5,8 6 6,5 7

 Real 5,8 - - -
Valoració de la transparència que duu a terme l’Ajuntament Previst 6,4 6,7 7,1 7,4

 Real 6,4 - - -
Valoració de la facilitat de participació per part de l’Ajuntament Previst 6,4 6,8 7,5 7,8

 Real 6,4 - - -

 

Objectius de gestió
Indicadors i valors

1. Incrementar el sentiment de pertinença de la ciutadania cap 
 a la ciutat

  2012 2013 2014 2015
Valoració del grau d’informació que arriba al ciutadà Previst >5,8 >5,8 >5,8 >5,8

 Real 5,7 - - -

2. Millorar l’accés a la informació de la ciutadania
  2012 2013 2014 2015
Nombre	visites	al	web	municipal	(objectiu	increment	del	10%	anual)	 Previst >457.186  >457.186 >457.186 >457.186

 Real 512.048 - - -
Increment	del	nombre	de	subscripcions	al	twitter	del	010	 Previst 100 +20% +20% +20%

 Real +100%(200) - - -
Nombre de queixes per no informació o informació incorrecta

inferior a l’1 per mil / total d’atencions realitzades (presencials i telefòniques) Previst >1 >1 >1 >1

 Real >0,57 - - -

3. Potenciar la comunicació directa amb la ciudatania
  2012 2013 2014 2015
Temps en donar resposta a les comunicacions de la ciutadania

(mitjançant l’aplicació Ulls de la Ciutat)  Previst < 15 dies < 12 dies < 12 dies < 12 dies

 Real 12,3 dies - - - 
Grau de satisfacció ciutadana envers els serveis d’informació i tramitació

ciutadana Previst >7,5 > 7,5 > 7,5 >7,5

 Real 7,7 - - -

4. Perseverar en la política de transparència i pluralitat 
 informativa

  2012 2013 2014 2015
Nombre d’espais de tertúlies radiofòniques setmanals i nombre de columnes 

d’opinió diàries al diari electrònic Previst 5/1 5/1 5/1 5/1

 Real 5/1 - - -

5. Fomentar la participació ciutadana en els diferents àmbits 
 d’actuació municipals

  2012 2013 2014 2015
Nombre de Consells convocats i portats a terme Previst 10 10 10 10

 Real 10 - - -

Objectiu estratègic

Promoure valors, el bon govern i l’ètica corporativa
La ciutat inclourà en el PACTE de Mandat els valors que identifiquen l’organització i viceversa. Sant Cugat 
incorporarà els valors definits en cadascuna de les seves accions cap a la ciutadania.

Indicadors i valors  2012 2013 2014 2015
Valoració de la promoció que fa l’Ajuntament de l’ètica i els valors Previst 5,7 5,7 7- 8
 Real 5,7 - - -

Objectius de gestió
Indicadors i valors

1. Incrementar l’identificació de l’empleat amb l’organització
  2012 2013 2014 2015
Increment del percentage de la valoració del grau d’identificació de l’empleat 
amb l’organització Previst 0 +3 +3 +3
 Real - - - -

2. Enfortir instruments com el codi ètic, la normativa de relacions 
 laborals i els espais amb els sindicats

  2012 2013 2014 2015
Nombre de reunions de la comissió paritària de seguiment del Pacte Conveni Previst - 4 4 4
 Real - - - -

3. Desenvolupar les accions defensades en el Pla de 
 Desplaçament d’Empresa

  2012 2013 2014 2015
 Increment del percentatge de les accions assolides Previst +25 +25 +25 +25

 Real 25 - - -
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Nombre d’Entitats que participen en els Consells Previst 143 151 157 162
 Real 160 - - -
Nombre d’Entitats al Registres Municipal Previst 414 422 431 439
 Real 421 - - -

6. Millorar la informació i la comunicació amb el personal i llurs 
 representants en matèria de recursos humans

  2012 2013 2014 2015
Nombre de dies d’antelació amb el qual es comuniquen al personal les novetats
 laborals que resulten d’aplicació, abans de la seva entrada en vigor Previst 10 15 20 20
 Real 20,7 - - -
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Coneixement
tecnologia
innovació

Sant Cugat orienta el seu model de prestació de serveis cap a la gestió 
intel·ligent, és a dir, la gestió sostenible dels recursos fent ús de les 
noves tecnologies. La ciutat involucra els diversos agents de la societat 
per obtenir sinèrgies que enforteixin el procés de constant millora en la 
provisió de serveis públics, fent especial èmfasi en la interacció ciutadà-
ajuntament on line.
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Objectiu estratègic

Ús intensiu i eficient de les noves tecnologies per a 
l’optimització de recursos

Sant Cugat gestionarà els seus serveis i l’organització de la seva estructura amb criteris de Smart City, a través 
de l’ús de les noves tecnologies per a l’optimització i major rendiment dels recursos. La ciutat desenvoluparà 
campanyes de comunicació amb l’objectiu de sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de la gestió smart.

Indicadors i valors    2012 2013 2014 2015
 Valoració de l’ús que fa l’Ajuntament de les noves tecnologies  Previst - - - -
   Real . - - -

 

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1. Avançar cap a la gestió intel·ligent dels serveis municipals 
 mitjançant la implantació i integració de sistemes i aplicacions 
     2012 2013 2014 2015

Nombre de serveis municipals integrats a la gestió intel·ligent  Previst 1 4 7 9
   Real 1 - - -

2. Promoure la relació, la transversalitat i les sinèrgies entre
 l’Ajuntament i els agents, cap a la ciutat intel·ligent

    2012 2013 2014 2015
Nombre d’actuacions de promoció del concepte smart  Previst 30 20 25 30
   Real 28 - - -

Objectiu estratègic

Ajuntament on line
Sant Cugat desenvoluparà i implantarà sistemes de treball, procediments i serveis en línia, en concordança 
amb els criteris d’optimització de recursos mitjançant les noves tecnologies.

Indicadors i valors   2012 2013 2014 2015
 Valoració de la facilitat per poder fer tràmits amb l’Ajuntament de forma 
electrònica Previst - - - -
  Real . - - -

Objectius de gestió

Indicadors i valors
1.  Implantar la e-administració 
    2012 2013 2014 2015

Percentatge de tràmits ciutadans / total de tràmits duts a terme
per la ciutadania que es podrien haver fet on-line Previst 55 60 75 100
   Real 57 - - -

2. Millorar els serveis TIC municipals per garantir la seguretat i
 integritat informàtica i un bon servei al usuari

   2012 2013 2014 2015
Nombre d’actuacions de millora dels serveis TIC municipals dutes a terme 
anualment Previst  10 10 10 15
  Real 12 - - -
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Objectiu: Cohesió i justícia social

Plans Període Estat

Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Sant Cugat   tràmit

Pla Director de Cooperació Internacional   tràmit

Pla d’Inmigració
Pla contra l’exclusió social i la pobresa

Projectes principals Període Estat

Sant Cugat Solidari  2007-2011

Informe de Violència de Gènere
Informe Sant Cugat en Masculí
Informe Sant Cugat en Femení 
Organització de la Copa Internacional de futbol-7 per a paratítics cerebrals

Espais de col·laboració Període Estat

Consell de Serveis Socials, Acció Sanitària i Igualtat  2012-2015 
Reconvertit l’Oficina de Voluntariat en l’Oficina de Voluntariat Cívic

Reconeixements Període Estat

Premi per la gran quantitat de roba recollida, segona població de Catalunya on es va recollir més roba  2011

   

Objectiu: Foment de l’esport i la vida saludable

Plans Període Estat

Pla Local de Joventut
Pla de millora dels equipaments esportius

Projectes principals Període Estat

Congrés de la Bicicleta
Llei de Barris: Apartat per la Promoció de l’Esport
Mitja Marató de Sant Cugat
Cros Escolar Sant Cugat
Marxa Infantil
Cursa Medijocs
Cursa DIR
Cursa Sant Silvestre
BTT Festa Major
Millora dels equipaments esportius

Espais de col·laboració Període Estat

Consell d’Esports  2012-2015 

Objectiu: Ciutat educadora, culta i creativa

Plans Període Estat

Pla Local de Cultura
Pla Estratègic - Biblioteques de Sant Cugat  2012 - 2015

Pla Local d’Equipaments Culturals (PLEC) de Sant Cugat
ESART Centre universitari d’arts escèniques

Projectes principals Període Estat

Estudi de Programació (EPEC) del Teatre-Auditori Sant Cugat  2009-2019

Facilitar l’accès de les noves tecnologies a tota la població   en estudi

Posar en marxa i impulsar la Biblioteca Volpelleres
Posar en funcionament una escola d’educació especial
Crear el Campus Universitari Sant Cugat

Persones
Objectiu: Ciutat amiga de la gent gran

Plans Període Estat

Pla Local d’Habitatge del Municipi de Sant Cugat  2012 - 2016

Pla d’Accesibilitat
Pla d’Envelliment Actiu

Projectes principals Període Estat

Sant Cugat Solidari  2008 - 2011

Catàleg d’espais públics   en estudi

Facilitar l’accès de les noves tecnologies a tota la població   en estudi

Espais de col·laboració Període Estat

Consell de Serveis Socials, Acció sanitària i Igualtat  2012 - 2015

Objectiu: Ciutat d’oportunitats per la joventut

Plans Període Estat

Pla Local de Joventut
Pla Local d’Habitatge del Municipi de Sant Cugat  2012 - 2016

Pla d’Orientació Juvenil i creació de l’Oficina d’Emancipació 

Projectes principals Període Estat

Pacte per la nit
Projecte 1,2,3 graffff: Art al carrer i civisme
Programa Viu l’estiu
Acord Ajuntament - ESADE: Ampliació d’aules d’estudi
Xarxa de Centres Culturals Polivalents de Sant Cugat
Catàleg d’espais públics   en estudi

Facilitar l’accès de les noves tecnologies a tota la població   en estudi

Espais de col·laboració Període Estat

Consell d’Esports  2012 - 2015

Consell Escolar Municipal  2012 - 2015

Consell de Cultura  2012 - 2015

Objectiu: Sant Cugat ciutat dels infants i les famílies

Plans Període Estat

Redacció i Implantació del Pla Director de Voreres   en estudi

Redacció i Implantació del Pla Director de Calçades   en estudi

Pla d’Infància

Projectes principals Període Estat

Sant Cugat Solidari  2009 - 2011

EIT Junior
KID Cluster
Sant Cugat Ciutat per als Infants
Catàleg d’espais públics   en estudi

Centralitzar els serveis de menjadors escolars en una cuina central   en estudi 
Projecte certificat d’UNICEF de Sant Cugat Ciutat Amiga de la Infància

Espais de col·laboració Període Estat

Consell d’Infants  2012-2015

Protocols d’actuació Fires i Circs (ajuntaments de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola) 
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Espais de col·laboració Període Estat

Consell Escolar Municipal  2012 - 2015 
Consell de Cultura  2012 - 2015

Pla de Dinatmització Educativa  2012 - 2015

Xarxa d’Escoles per a  la Sostenibilitat de Catalunya  2012 - 2015

Protocols d’actuació Fires i Circs (ajuntaments de Sant Cugat, Rubí i Cerdanyola)  2012 - 2015

Objectiu: Ciutat tranquil·la, segura, cívica i saludable

 Plans Període Estat

 Plans Estratègics deSostenibilitat a Sant Cugat
Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat  2012 - pendent

Pla Local de Seguretat Viària
Redacció i Implantació del Pla Director de Voreres   en estudi

Redacció i Implantació del Pla Director de Calçades  en estudi

Projectes principals Període Estat

Nova comisaria de la policia local
Congrés de la Bicicleta
Nova ordenança terrasses de bar
Implementació dels centres de control i de gestió de serveis municipals
Permisos d’ocupació de la via pública en règim de comunicació
Implantació de l’aplicació Ulls de la Ciutat com a únic canal d’entrada de comunicacions de la ciutadania
Serveis d’avisos per SMS adequats a les necessitats de la ciutadania
Aparcaments gratuïts o disuassoris per vehicles menys contaminants
Informació a la població dels nivells de contaminació de l’aire
Control on line del nivell de soroll
Informatització inspeccions seguretat alimentària
Registre municipal de bicicletes
Oficina d’objectes perduts virtuals
Concessió de zona blava   en estudi

Sensors càrrega i descàrrega   en estudi

Senyalització horitzontal per a bicicletes i pàrquings vídeovigilats   en estudi

Aplicació de les TIC a l’activitat d’inspecció de seguretat alimentària   en estudi

Utilització dels dispositius mòbils per a enviar incidències a la via pública mitjançant la geolocalització 
i l’enviament de fotografies; i rebre informació d’interès per al ciutadà   en estudii
Centralitzar els serveis de menjadors escolars en una cuina central (Promoció de la salut)   en estudi

Alertes sanitàries   en estudi

Espais de col·laboració Període Estat

Consell de Districte de Mobilitat i Seguretat Ciutadana
Cercles Supramunicipals de seguretat alimentària

Objectiu: Fomentar l’ocupabilitat de les persones

 Projectes principals Període Estat

Oficina d’Atenció a l’Empresa: treball transversal
Autoservei de tramitació   en estudi

Optimitzar les oportunitats de reinserció de les persones aturades

Espais de col·laboració Període Estat

Santcugatribuna
Fundació Sant Cugat Actiu

Entitats, associacions i agents socials i culturals
Objectiu: Suport al tercer sector. Cohesió social

 Projectes principals Període Estat

Sant Cugat Solidari  2008 - 2011

Espais de col·laboració Període Estat

Xarxa Solidària
Consells territorials de barri de Mira-sol, La Floresta, Les Planes, Centre Est i Centre Oest

Objectiu: Identitat cultural, una ciutat amb un poble dins

 Plans Període Estat

Pla Local de Cultura

 Projectes principals Període Estat

Projecte Vovioo
Experiències turístiques, audioguies descarregables
Wellcome pack: Dossier de publicacions temàtiques de Sant Cugat

Espais de col·laboració Període Estat

Consorci de Turisme del Vallès Occidental
Congrès d’Arxivística de Catalunya
Laboratori Arxius Municipals
Arxiforum: llista de distribució referent a temàtiques d’arxiu i gestió documental
Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC-InCom UAB)
Iwetel: llista de distribució referent a temàtiques de documentació

Comerç, empreses i centres de foment del talent
Objectiu: Suport a la creació de noves empreses

 Projectes principals Període Estat

Oficina d’atenció a l’empresa: treball transversal
Projecte Vovioo
Autoservei de tramitació   en estudi

Projecte per reforçar el posicionament de Sant Cugat en l’emprenedoria

Espais de col·laboració Període Estat

Grup URBS 21
Programa partners ESADE

Objectiu: Suport al teixit empresarial i comercial existent

 Projectes principals Període Estat

Oficina d’Atenció a l’Empresa: treball transversal
Autoservei de tramitació   en estudi

Projecte: 
Espais de col·laboració Període Estat

Grup Up RBS 21
Programa partners ESADE

 Posar en funcionament el mercat de Volpelleres
 Crear una nova centralitat comercial al carrer Rius i Taulet / Mercat Pere San 

22

10

13

16

15

17



102 PACTE 2012-2015  Pacte 2012-2015 103

Objectiu: Posicionament i màrqueting territorial, captació i retenció de negoci,
inversions i talent

 Projectes principals Període Estat

Experiències turístiques: audioguies descarregables
Wellcome pack: Dossier de publicacions temàtiques de Sant Cugat
Col·laboració amb els municipis veins en els projectes impulsats de dels consorcis CIT i B30

Espais de col·laboració Període Estat

Programa partners ESADE
Consorci de Turisme del Vallès Occidental

Objectiu: Posicionar Sant Cugat com a ciutat de la ciència, de la innovació i del coneixement

 Plans Període  Estat

 Pla Estratègic-Sant Cugat Ciutat Intel·ligent-Smart and green cities  10 anys

 
 Projectes principals Període Estat

Laboratori Ciutat d’Idees   en estudi

Espais de col·laboració Període Estat

Grup URBS 20
Living Labs
Eurocities
Smart Region
Consorci Estable de Ciutats
Programa partners ESADE

 Reconeixements Període Estat

Premi Living Labs Showcase Awards pel Pla Local d’Innovació  2011

Finalista Smart City World Congress Categoria Projecte  2011

Smart and green cities del Pla Estratègic

L’entorn urbà i ambiental. Ciutat cívica, verda, sostenible
Objectiu: Compromís de protecció del medi i qualitat ambiental
 
 Plans Període Estat

Pacte d’Alcaldes-Pla Local d’Energia
Plans Estratègics de Sostenibilitat a Sant Cugat
Pla d’energies renovables
 Projectes principals Període Estat

Contractació d’Empreses Energètiques d’Edificis Municipals i de la Vía Pública
Gestió Facturació Consums Energètics d’Edificis Municipals i de la Vía Pública
Gestió Forestal per Prevenció Incendis
Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat (PMU)
Implantació del Sistema de Gestió Informatitzada dels Parcs i Jardins Públics
Instauració de Reg Intel·ligent
Instauració de Sistema d’Inventariat de l’Arbrat Viàri amb Plataforma Web
Aprofitament de cinc cobertes municipals per a instal·lacions fotovoltaiques 
Gestió facturació consums energètics d’edificis municipals i de la via pública 
(electricitat, aigua i gas). Programa GEMWEB
Pacte d’alcaldes
Seguiment i Avaluació de l’Estalvi Energètic d’Aigua aconseguit gràcies a les Ordenances Municipals   en estudi

Aparcaments gratuïts i disuassoris per vehicles menys contaminants   en estudi

Informació a la població dels nivells de contaminació de l’aire   en estudi

Control on line del nivell de soroll   en estudi

Informatització inspeccions seguretat alimentària   en estudi

Aprofitament 5 cobertes municipals per a instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum   en estudi

Servei d’informació per a l’adquisició d’un vehicle elèctric   en estudi

Aplicació de les TIC a l’activitat d’inspecció de seguretat alimentària   en estudi

Utilització dels dispositius mòbils per a enviar incidències a la vía pública mitjançant la geolocalització 
i l’enviament de fotografies; i rebre informació d’interès per al ciutadà   en estudi

Contractació d’empreses energètiques d’instal·lacions en edificis municipals   en estudi

Organització Projecte CONAMA Local 

Espais de col·laboració Període Estat

Consorci Estable de Ciutats en temes energètics
Comissió de seguiment de l’Agenda 21
Comissió Tècnica de Prevenció de Residus de l’Àrea Metropolitana
Cercles de Comparació intermunicipal de la neteja i recollides
Comissió Permanent del Grup de Treball d’Energia Sostenible Local
Grup de Treball del Cicle Integral de l’Aigua
Grup de Treball “Ho Fem pel Medi Ambient”
Grup de Sostenibilitat de la Xarxa ”Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat”
Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

 Reconeixements Període Estat

Finalista Sustainable Energy Europe Awards  2012

  
Objectiu: Una ciutat accesible, neta i endreçada: seguir millorant la qualitat dels carrers 
de la ciutat, el mobiliari urbà, l’enllumenat i la xarxa de clavegueram
 
 Plans Període Estat

Pla de millora dels carrers
Pla Director d’Enllumenat Públic de Sant Cugat
Memòria Valorada d’Actuacions Prioritàries a la Xarxa de Clavegueram del Terme Municipal de Sant Cugat
Redacció i Implantació del Pla Director de Voreres   en estudi

Redacció i Implantació del Pla Director de Calçades   en estudi

 
 Projectes principals Període Estat

Gestió Recollida i Neteja Viària
Unificació Gestió de  la Recollida de tots els Residus i de les Deixalleries
Implantació del Pla Director de Clavegueram
Implantació del Pla Director d’Enllumenat
Aprofitar 5 Cobertes Municipals per a instal·lacions Fotovoltaiques
Nova ordenança terrasses de bar
Potenciar l’Oficina Sostenible i Infonet
Seguiment i Avaluació de l’Estalvi Energètic d’Aigua aconseguit gràcies a les Ordenances Municipals   en estudi

Catàleg d’espais públics   en estudi

Sol·licitud de recollida de voluminosos per internet   en estudi

Espais de col·laboració Període Estat

Comissió de seguiment de l’Agenda 21
Comissió tècnica de Prevenció de Residus de l’Àrea Metropolitana
Cercles de Comparació intermunicipal de la neteja i recollides
Cercles de comparació intermunicipal de l’enllumenat públic
Comissió Permanet del Grup de Treball d’Energia Sostenible Local
Grup de Treball del Cicle Integral de l’Aigua
Cercles de Comparació intermunicipal de clavegueram
Grup de Sostenibilitat de la Xarxa de Ciutats i Pobles per a la Sostenibilitat
Xarxa d’Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
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Senyalització horitzontal per bicicletes i pàrquings videovigilats   en estudi

Aparcaments gratuïts o disuassoris per vehicles menys contaminants   en estudi

Registre municipal de bicicletes   en estudii
Servei d’informació per a l’adquisició d’un vehicle elèctric   en estudi

Utilització dels dispositius mòbils per a enviar incidències a la vía pública mitjançant la geolocalització 
i l’enviament de fotografies; i rebre informació d’interés pel ciutadà   en estudi

Espais de col·laboració Període Estat 

Consell de Mobilitat
Cercles de Comparació intermunicipal de Mobilitat
Consell de Districte de Mobilitat i Seguretat Ciutadana

Objectiu: Planificació territorial

 Plans Període Estat

Pla Supramunicipal: Pla Director Urbanístic (Vial Cornisa), Pla Especial Parc Natural de Collserola, 
Modificació PGM per al Pla Especial de Masies  2012-2015

 Projectes principals Període Estat

Modificació PGM-PPO Can Fontanals  2012-2015

Modificació PGM-PPO La Franja  2012-2015

Actuacions en sòl urbà: Casa Mònaco, Carrer Andana, Mercantic, Berenguer, HP, Carrer Cerdanya, 
Can Montmany, Alcaraz/Campito, Coll Favà  2012-2015

Planejament en tràmit: Pla Especial de Masies, Colònia Montserrat, Can Borrull, Modificacions PGM 
(Zones Verdes, Can Busquets, Edan Can Cortés)  2012-2015

Espais de col·laboració Període Estat

Consell de Mobilitat

Pressupost
Objectiu: Garantir la sostenibilitat econòmica dels serveis municipals i de l’Ajuntament 
amb contenció fiscal

 Plans Període Estat 

 Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE)  2011-2015

 Projectes principals Període Estat

Tramitació electrònica de tots els tràmits que gestiona l’Ajuntament
Gestió facturació consums energètics d’edificis municipals i de la via pública 
(electricitat, aigua i gas). Programa GEMWEB
Unificar en un sistema informàtic centralitzat el màxim de dades dels projectes-contractes municipals 
per a posteriors anàlisis d’interés entre departaments i polítics per a posteriors anàlisis
Contractació d’empreses energètiques d’instal·lacions en edificis municipals
 

Espais de col·laboració Període Estat

Programa Partners ESADE
IVALUA (Xarxa d’organismes i unitats d’analisi i avaluació de les administracions públiques catalanes)

Reconeixements Període Estat

Premi Transparència Municipal  2010

  (2011 no es va convocar)

 Reconeixements Període Estat

Finalista Sustainable Energy Europe Awards  2012

Equipaments, urbanitzacions i inversions
Objectiu: Compromís a favor de l’accés a l’habitatge
 
 Plans Període Estat

Pla Local d’Habitatge del Municipi de Sant Cugat  2011-2016

 Projectes principals Període Estat

Traslladar i impulsar l’Oficina Local d’Habitatge
 

Objectiu: Continuar amb l’urbanització dels carrers dels districtes
 
 Plans Període Estat

Pla de millora dels carrers
Pla Director d’Enllumenat Públic de Sant Cugat
Memòria Valorada d’Actuacions Prioritàries a la Xarxa de Clavegueram del Terme Municipal de Sant Cugat
Redacció i Implantació del Pla Director de Voreres   en estudi

Redacció i Implantació del Pla Director de Calçades   en estudi

Objectiu: Desenvolupar nous equipament necessaris per a la ciutat
 
 Plans Període Estat

Pla d’Equipaments

 Projectes principals Període Estat

Projecte de recuperació de les Masies de Volpelleres i Can Canyameres

El territori, el planejament i les comunicacions
Objectiu: Telecomunicacions. Ciutat enxarxada
 
 Projectes principals Període Estat

Completar el servei Vía Oberta segons necessitats dels àmbits i serveis
Servei d’avisos per SMS
Desplegament wifi ciutadà
Desplegament wifi Mesh per la recollida de dades de sensors repartits arreu el municipi   en estudi

Facilitar l’accés de les noves tecnologies a tota la població   en estudi

Objectiu: Millorar les condicions locals per a la mobilitat segura, fluida i sostenible

 Plans Període Estat

Pla de Mobilitat Urbana de Sant Cugat
Pla de Desplaçament Empreses de l’Ajuntament
Pla Local de Seguretat Viària

 Projectes principals Període Estat

Concessió zona blava   en estudi

Sensors càrrega i descàrrega   en estudi
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Redisseny serveis QIM’s 2011-2012 en procés

Transparència: publicació indicadors
Conversió de l’antiga emissora municipal Ràdio Sant Cugat en el grup de comunicació multimèdia Cugat.cat 2011 fet

Mecanització dels processos administratius de l’Ajuntament per tal que tot el tràmit, des de la sol·licitud a 
l’arxiu de l’expedient, es realitzi per mitjans electrònics i amb garanties de fiabilitat, autenticitat, integritat, 
legalitat i perdurabilitat
Projecte Vovioo
Participació Ciutadana per a la Supervisió de Bens Públics “Apadrinament”   en estudi

Plataforma Web per a Reportar Incidències, Opinions i Propostes   en estudi

Informació a la població dels nivells de contaminació de l’aire   en estudii
Sol·licitud de recollida de voluminosos per internet   en estudi

Creació del canal Twitter del 010 Sant Cugat  2011 completat 

Oficina d’objectes perduts virtuals   en estudi

Autoservei de tramitació   en estudi 
Utilització dels dispositius mòbils per a enviar incidències a la via pública mitjançant la geolocalització
i l’enviament de fotografies; i rebre informació d’interès pel ciutadà   en estudi

Activar plataforma web per difondre els Consell de barris 2013 completat

Posar en marxa el Consell de cuitat 2012 completat

Activar el Reglament de participació i tot el consell que inclou 2011-2012 completat

Adherir-se al decàleg de Bones Pràctiques de la Comunicació Lòcal Pública 2013 completat

Plataforma Sant Cugat Opina 

Espais de col·laboració Període Estat

Consells territorials de barri de Mira-sol, La Floresta, Les Planes, Centre Est i Centre Oest 2011-2012 activat

Consorci de Turisme del Vallès Occidental 
Congrés d’Arxivística de Catalunya
Laboratori Arxius Municipals
INNOVADOC
Xarxa d’Arxius Municipals (XAM) de la Diputació de Barcelona
Plataforma eCatalunya com a membre de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD)
Iwetel: llista de distribució referent a temàtiques de documentació
Arxifòrum: llista de distribució referent a temàtiques d’arxiu i gestió documental
Linkedin
Mercat Audiovisual de Catalunya (Audiovisual MAC)
Fòrum de la Comunicació Local Infolocal (XAL)
Congrés de la Ràdio Municipal (Federació de Ràdios Locals de Catalunya)
Congrés de la Premsa Comarcal i Local (Associació Catalana de Premsa Comarcal i Local)
Congrés de la Comunicació Local COMLOC (Universitat Jaume I, Castelló)
Jornades ‘10 en Comunicació’ (Fundació ESCACC)
Tecnolocal (XAL, ACL)
Jornades de Periodisme Ramon Barnils
Jornades i seminaris monogràfics del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC)
Federació de Ràdios Locals de Catalunya
Xarxa Audiovisual Local (XAL)
Associació Catalana de la Premsa Comarcal i Local
Agència Catalana de Notícies (ACN)
Oficina de Justificació de la Difusió (OJD)-Nielsen
Baròmetre de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC-InCom UAB) 2012 activat

Observatori de la Comunicació Local InCom-UAB 2012 activat

Reconeixements Període Estat

Premis de Comunicació Local (Diputació de Barcelona)  2011

Administració pública
Objectiu: Gestió del talent a l’adminisració pública

 Plans Període Estat

Pla de Desplaçament Empresa de l’Ajuntament
 

Espais de col·laboració Període Estat

Impulsar i coordinarprojectes d’Aprenentatge Servei
IVALUA (Xarxa d’organismes i unitats d’analisi i avaluació de les administracions públiques catalanes)

Objectiu: Perfeccionar el PACTE com a mètode de gestió de pressupost,
de transparència, de simplificació i d’eficiència

 Plans Període Estat

Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE)  2011-2015

 Projectes principals Període Estat

Plataforma de Gestió del Centre de Control
Tramitació electrònica de tots els tràmits que gestiona l’Ajuntament
Transparència: publicació indicadors
Implementació plataforma d’Integració i de gestió dels centres de control gestió de serveis municiplas   en estudi

Unificar en un sistema informàtic centralitzat el màxim de dades dels projectes-contractes municipals 
per a posteriors anàlisis d’interès entre departaments i polítics per a posteriors anàlisis   en estudi

Desenvolupar el PACTE als organismes autòmons   en estudi

 

Espais de col·laboració Període Estat

 INNOVADOC

Objectiu: Promoure valors, el bon govern i l’ètica corporativa

 Plans Període Estat

Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE)  2011-2015

 Projectes principals Període Estat

Participació Ciutadana per a la Supervisió de Bens Públics “Apadrinament”   en estudi

Incrementar la difusió dels indicadors i resultat de l’Obsevatori Sociològic  

Objectiu: Transparència, participació i comunicació

 Plans Període Estat

Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE)  2011-2015

 
 Projectes principals Període Estat

Activació de nous canals digitals per difondre informació a la ciutadania 2011-2015 en procés

Renovació de la web municipal 2011-2013 en procés

Ordenar els espais públics de la ciutat
Millorar la informació sobre Obres a la Via Pública
Completar el servei Via Oberta segons necessitats dels àmbits i serveis
Tramitació electrònica de tots els tràmits que gestiona l’Ajuntament
Comunicació via newsletter i xarxes socials de les activitats del TA 

Permisos d’ocupació de la via pública en règim de comunicació
Venda d’entrades del TA a través del web
Implantació de l’aplicació Ulls de la Ciutat com a únic canal d’entrada de comunicacions de la ciutadania 2011-2013 en procés

Potenciar l’Oficina Sostenible i Infonet
Servei d’avisos per SMS
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Oficina d’Atenció a l’Empresa: treball transversal
Venda d’entrades del TA a través del web
Implantació de l’aplicació Ulls de la Ciutat com a únic canal d’entrada de comunicacions de la ciutadania
Potenciar l’Oficina Sostenible i Infonet
Servei d’avisos per SMS
Creació de un geoportal com a visor únic per publicar informació territorial utilitzant els estàndards europeus
Mecanització dels processos administratius de l’Ajuntament per tal que tot el tràmit, des de la sol·licitud 
a l’arxiu de l’expedient, es realitzi per mitjans electrònics i amb garanties de fiabilitat, autenticitat, integritat, 
legalitat i perdurabilitat
Control On Line de les Dades Enregistrades pels Limitadors de So de les Activitats Incloses als Grups I i II   en estudi

Senyalització Horitzontal per Bicicletes i Pàrquings Videovigilats   en estudi

Plataforma Web per a Reportar Incidències, Opinions i Propostes   en estudi

Informació a la població dels nivells de contaminació de l’aire   en estudi

Informatització d’inspeccions seguretat alimentària   en estudi

Creació del canal Twitter del 010 Sant Cugat   en estudi

Registre municipal de bicicletes   en estudi

Servei d’informació per a l’adquisició d’un vehicle elèctric   en estudi

Oficina d’objectes perduts virtuals   en estudi

Autoservei de tramitació   en estudi

Desplegament wifi Mesh per la recollida de dades de sensors repartits arreu el municipi   en estudi

Alertes sanitàries   en estudi

Espais de col·laboració Període Estat

Grup URBS 21
Living Labs
Eurocities
Smart Region
Consorci Estable de Ciutats
Foro Tècnics Municipals d’Activitats on line

El coneixement, la tecnologia i la innovació
Objectiu: Ús intensiu i eficient de les noves tecnologies per a l’optimització de recursos

 Plans Període Estat

Pla Estratègic-Sant Cugat Ciutat Intel·ligent
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE)  2011-2015

Projectes principals Període Estat

Plataforma de Gestió del Centre de Control
Completar el servei Via Oberta segon necessitats dels àmbits i serveis
Tramitació electrònica de tots els tràmits que gestiona l’Ajuntament
Implementació dels centres de control i de gestió de serveis municipals
Comunicació via newsletters i xarxes socials de les activitats del TA
Implantació de l’aplicació Ulls de la Ciutat com a únic canal d’entrada de comunicacions de la ciutadania
Desplegament wifi ciutadà
Redisseny serveis QIM’s
Transparència: publicació indicadors
Creació d’un geoportal com a visor únic per publicar informació territorial utilitzant els estàndards europeus
Servei web per accedir des de les aplicacions municipals al visor cartogràfic
Mecanització dels processos administratius de l’Ajuntament per tal que tot el tràmit, des de la sol·licitud 
a l’arxiu de l’expedient, es realitzi per mitjans electrònics i amb garanties de fiabilitat, autenticitat, integritat, 
legalitat i perdurabilitat
Projecte Vovioo
Aparcaments gratuïts o disuassoris per vehicles menys contaminants   en estudi

Desplegament wifi Mesh per la recollida de dades de sensors repartits arreu el municipi   en estudi

Implementació plataforma d’integració i de gestió dels centres de control i gestió de serveis municipals   en estudi

Unificar en un sistema informàtic centralitzat el màxim de dades dels projectes-contractes 
municipals per a posteriors anàlisis d’interés entre departaments i polítics per a posteriors anàlisis   en estudi

Aplicació de les TIC a l’activitat d’inspecció de seguretat alimentària   en estudi

Utilització dels dispositius mòbils per a enviar incidències a la vía pública mitjançant la geolocalització 
i l’enviament de fotografies; i rebre informació d’interés per al ciutadà   en estudii
Alertes sanitàries   en estudi

Contractació d’empreses energètiques d’instal·lacions en edificis municipals   en estudi

Espais de col·laboració Període Estat 

Grup URBS 21
Living Labs
Eurocities
Smart Region
Consorci Estable de Ciutats
Foro Tècnics Municipals d’Activitats on line

 Reconeixements Període Estat

Finalista Smart City World Congress Categoria Projecte  2011

Objectiu: Ajuntament on line

Plans Període Estat

Pla Estratègic-Sant Cugat Ciutat Intel·ligent
Pla d’Alineació i Competitivitat Estratègica (PACTE)  2011-2015

Projectes principals Període Estat

Millorar la informació sobre Obres a la Via Pública
Completar el servei Via Oberta segons necessitats dels àmbits i serveis
Tramitació electrònica de tots els tràmits que gestiona l’Ajuntament
Implementació dels centres de control i de gestió de serveis municipals
Comunicació via newsletter i xarxes socials de les activitats del TA


