ACORD D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 2016 (Grup municipal CiUGrup municipal ERC-MES)
 PER A UN SANT CUGAT SOCIALMENT JUST.
1.
Tarifació social en el preu de les quotes
mensuals a partir del curs 2016-2017 :
Implementar l’estructura de tarifació social en
els preus públics del curs 2016-2017 en les escoles bressol, escoles
artístiques i activitats de lleure i casals.
Escoles de música. Revisar tarifa actual i
millorar els marges d’entrada redefinint els topalls per facilitar l’increment
del nombre de beneficiaris pel curs 2016-2017.
2.
Targeta ciutadana. Creació d’un instrument
electrònic que faciliti la disposició d’informació indicativa de la situació de
renda i patrimoni i que pugui ser utilitzada per a l’aplicació de beneficis
fiscals en preus públics o altres.
3.

Ajuts en els impostos municipals:
a. Nous ajuts a l’habitatge – Creació d’una línia de
subvencions (125.000€ exercici 2016) que tinguin en
compte criteris de renda i patrimoni, situació d’atur i
discapacitat o dependència. Es promouran ajuts que
equivalguin a un percentatge de l’IBI per a persones amb
escassa capacitat econòmica (segons criteris de renda
lligats a l’indicador de renda de suficiència de Catalunya –
Índex múltiple IQRS).
b. Penalitzarem els habitatges buits en mans d‘institucions
bancàries. Continuarem aplicant un recàrrec de l‘IBI als
habitatges buits i augmentarem el coeficient fins el màxim
que preveu la Llei d’hisendes locals.
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c. Dignificació del paisatge urbà. Creació d’una línia de
subvencions dotada inicialment amb 25.000€ pressupost
2016, per a dos conceptes diferents:
 Propietaris d’immobles que posin a
disposició de la ciutat mitgeres per tal de fer-ho
actuacions d’expressió artística permanent
(murals, pintures, fotografies permanents,..).
 Rehabilitació de façanes i instal·lació
d’ascensors en aquells edificis que no en
disposin.
4. Compromís en l’Habitatge de lloguer social:
a. Incrementar 188.500€ la dotació total de suports a
l’habitatge de lloguer social.
b. Creació d’un parc d’habitatge propi de l’Ajuntament a
través de l’adquisició d’immobles antics i la seva rehabilitació.
Es dissenyarà un programa dotat pressupostàriament.
c.5.
Augmentar les partides pressupostàries destinades els programes
d’ajudes econòmiques directes i temporals per fer front a les
despeses d’habitatges (pagaments dels lloguers, hipoteques,
rehabilitacions, entre d’altres) i casos d’emergència social. Partida
pressupostària prevista al 2016, 75.000€ (pobresa i eficiència
energètica).
c.6.
Donar compliment a la moció aprovada el mes d’octubre que
preveu l’estudi de l’aplicació de les zones vermelles al municipi.
c.7.
Ampliació de l’horari d’obertura de les biblioteques (obertura
al migdia i ampliació de dilluns a dissabte en èpoques d’examen), així
com l’ampliació dels horaris de les aules d’estudi en èpoques
d’examen. L’ampliació es farà efectiva mitjançant una dotació
pressupostària per a la contractació de conserges durant l’exercici del
2016.
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c.8.
Redefinició del Pla de construcció habitatges de PROMUSA.
Aposta pel lloguer.

 PER UN SANT CUGAT EMPRENEDOR I GENERADOR D’OCUPACIÓ.
1. Línia d’ajuts a l’emprenedoria.
Atesa la impossibilitat real d’aplicar la “taxa 0” (bonificació en taxes) a les
activitats empresarials de recent creació, crearem una línia de subvencions
a l’emprenedoria. Aquestes subvencions tindran com a prioritat l’economia
verda, social i cooperativa, el sector primari, l’economia de proximitat i
urbana.
Dotació inicial al pressupost 2016 de 30.000€
2. Pla de xoc per lluitar contra l’atur de llarga durada i l’exclusió (total
175.000€).
a. Crear una línia de subvencions destinades a la
contractació per part d’entitats sense ànim de lucre,
cooperatives i emprenedors/es (iniciatives amb menys de dos
anys d’existència) de persones en situació d’atur, en especial
a aquelles franges d’edat i col·lectius amb més dificultats.
(125.000€).
b. Elaborar programes específics entre serveis socials i
economia que suposin l’establiment d’itineraris eficients per a
la superació de la situació d’exclusió i la dependència, per
tal d’aconseguir la seva inserció normalitzada al mercat
laboral.
c. Orientar als usuaris en la inserció laboral.
d. Millorar el plantejament dels plans d’ocupació, atenent
especialment aquells perfils amb una dificultat més gran
d’inserció.
e. Potenciar el programa d’economia social i cooperativa.
f. Potenciar el programa
pràctiques en empreses.
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g. Refermar i reforçar l’aposta de l’Ajuntament per la
concertació de les polítiques d’ocupació i promoció
econòmica a través de la Fundació Sant Cugat Actiu.

 PER UN SANT CUGAT VIU I COHESIONAT
1. BARRI MONESTIR. Dotar pressupostàriament una primera partida que
inclogui el procés participatiu aprovat i el cost de les redaccions dels
projectes executius d’una primera fase d’arranjament Av. Cerdanyola i
conversió en zona de vianants del Carrer de la Creu.
a. Pla de participació. 10.000€.
b. Dotació inicial de 30.000 de redacció de projectes.
c. Previsió d’aplicació del superàvit 2015 pel projecte d’inversió.
2. Dotacions plurianuals (inversió) :
a. Cobertura de les pistes de Sant Francesc.
b. Aparcament zona Campito
c. Conversió en equipament municipal de la casa catalogada situada
a l’Av. Cerdanyola – Torreblanca.
3. Estudi i projectes per a la reorganització d’equipaments sòcioculturals al centre (eix Monestir – Pla del Vinyet), que inclou:
a. Espai polivalent hàbil per a usos de caràcter cívic, social,
cultural, sala concerts, bucs d’assaig i de promoció econòmica.
b. Casa de Cultura (ampliació de serveis i reubicació de
l’equipament).
c. Biblioteca Central urbana.
d. Altres possibles que estableixi el futur Pla d’equipaments
(realització 2016).
Dotació pressupostària 2016 de 300.000€.
4. Definició dels usos i rehabilitació de les masies de propietat
municipal. Durant l’any 2016 s’establirà un concurs competitiu d’idees
per definir els usos, i s’establirà una reserva pressupostària pel
manteniment bàsic de l’estructura dels edificis mentre es defineixen els
usos definitius.
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5. Donar compliment a la moció aprovada del cobriment de la Piscina del
Parc Central. És farà l’estudi de necessitats, Projecte executiu, Projecte
de gestió i Construcció. Pressupost estudi i projecte executiu 2016:
10.000€

6. Cobertura de la pista de Les Planes.
7. Donar continuïtat al Pla de Millora de La Floresta.
8. CONSELLS DE BARRI:
a. Dotar d’una partida de 15.000€ per a despesa ordinària de lliure
disposició per al Consell de Barri del centre Oest.
b. Dotar d’una partida de 15.000€ per a despesa ordinària de lliure
disposició per al Consell de Barri del centre Est.
c. Manteniment dels 80.000€ (inversió i lliure disposició) destinats a
Les Planes, Mira-Sol i La Floresta.
COMISSIÓ
DE
SEGUIMENT
PRESSUPOSTÀRIA 2016.

DE

L’ACORD

D’ESTABILITAT

 Es formalitza una comissió de seguiment bimensual de caràcter ordinari,
o extraordinària a petició d’una de les parts, per tractar el
desenvolupament dels acords signats.
 En el marc de la Comissió, és podran introduir canvis en els acords, si
ambdues parts així ho acorden.
 L’acord és per a l’exercici pressupostari 2016.
A Sant Cugat del Vallès, 27 de Novembre 2015

Mercè Conesa i Pagès

Mireia Ingla i Mas
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