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Presentació 
Com recordareu la Plataforma Ciutadana UASC 

(administrativament partit polític) ens vàrem presentar a 

les eleccions municipals del maig del 2011. 

La nostra formació estava composta per persones sense cap 

afiliació política provinents d’associacions i entitats de la 

nostra ciutat. Evidentment, vàrem participar amb un 

programa electoral (nosaltres preferíem definir-lo com 

compromís electoral) però no ens feia falta llançar promeses electorals perquè la nostra 

feina ja venia avalada per anys i anys al servei de veins i veïnes.  

Malgrat el poc temps del que vàrem disposar per preparar las eleccions, els pocs recursos 

econòmics (tots de les nostres butxaques) i les limitacions que ens imposava una injusta llei 

electoral, vàrem obtenir quasi 600 vots. 

Al dia següent , lluny de desanimar-nos, vàrem decidir seguir treballant per la confiança que 

ens havien depositat sis-cents santcugatencs i perquè que creiem que Un Altre Sant Cugat i 

una altre forma de fer política és possible.  

Mitjança aquest nou butlletí ens coneixereu millor i podreu seguir i valorar la nostra tasca 

feta fins a dia d’avui com a partit independent. Aquestes i altres accions i activitats las podeu 

seguir també a la nostra plana web: http://uasc.cat/press/ 
 

La nostra tasca 
 

UASC es posiciona en contra de la construcció de l’abocador de Can Fatjó dels Aurons pels 
efectes negatius que afectaran una part important de la població de Sant Cugat. 

Exigim a l'alcaldessa de Sant Cugat, i al conseller Recoder, una 
actitud ferma i un posicionament clar respecte a l’abocador de 
deixalles de Can Fatjó dels Aurons situat al terme municipal de 
Cerdanyola. 
Els seus possibles efectes negatius afectaran també als nostres 
barris o sectors de Volpelleres, Coll Favà i Can Magí. En 
definitiva, al costat d'escoles, habitatges, i un hospital... 

 

Arriba el moment dels fets. Corona 1 per les estacions de  Sant Cugat. 
UASC encoratja a l’alcaldessa Mercè Conesa i el seu equip de 
govern a fer realitat la seva antiga i repetida reivindicació perquè 
les estacions de Sant Cugat pertanyin a la corona 1 del transport 
públic. 
Ara arriba el moment que CiU faci realitat, ja que està en les seves 
mans, les promeses que va fer durant la campanya que va iniciar el 
març de l’any 2005 i que ha anat repetint durant els processos 
electorals... 
 

Butlletí nº 1 

Setembre 2012  
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Proposta d’ajustos econòmics i d’organització a l’Ajuntament en temps de crisis. 

En uns moments de forta crisis econòmica, que ens situa molt a prop de 
la recessió. Quan el percentatge d’ atur està proper  al 23% i les 
retallades als serveis socials i als treballadors públics són habituals, el 
nostre ajuntament no pot quedar immòbil com si res no passés, 
sobretot perquè la situació, lluny de solucionar-se, encara es pot 
agreujar més. 
Ara és el moment d’ actuar. No podem mantenir els elevats  salaris, al 
nivell d’altres èpoques de bonança, ni una estructura del cartipàs polític 
i del quadre directiu difícil de justificar. Calen sacrificis en forma 
d’ajustos, tant organitzatius com econòmics... 

 
 

UASC demana la creació urgent d’una comissió per fer el seguiment del grau de 
compliment del contracte de neteja i recollida de residus amb Valoriza.  
UASC recorda que el nou contracte de neteja i recollida de 
residus signat amb Valoriza es va aprovar definitivament en el 
Ple Municipal del 20 de desembre del 2010. 
Aquest contracte representa un cost aproximat per 
l’ajuntament d’uns 87.000.000 d’euros més IVA en el conjunt 
dels deus anys signats, més el dos de possible prorroga. 
Creiem que un contracte d’aquesta envergadura econòmica 
necessita un seguiment regular i acurat per validar el compliment de les condicions incloses 
en el Plec de Condicions perquè els santcugatenc tinguin un bon servei i que a més justifiqui 
l’elevat cost que representa per l’ajuntament. En el cas d’incompliment estan contemplades 
penalitzacions per demora... 
 

UASC denuncia la falta de previsió, coordinació i lideratge davant les molèsties que ha 
causat l’ apertura del nou CAP de Can Mates a molts ciutadans de Sant Cugat. 

Falta de previsió perquè no s’han tingut en compte les dificultats 
de transport i els problemes de mobilitat que ha provocat la nova 
distribució dels santcugatencs entre els tres CAP’s. 
Els més afectats són els habitants de Mas Gener i Mira-sol, 
majoritàriament gent gran,  que abans anaven al CAP de 
Valldoreix i que ara han estat assignats al nou CAP de Can Mates. 
La majoria d’ells es veuen obligats a utilitzar dues línies 

d’autobús per arribar al nou centre. En total perden més de dues hores de viatge entre l’ 
anada i la tornada... 
 

UASC demana transparència a l’hora d’explicar la taxa del clavegueram. 
Hem de recordar que la taxa sobre el clavegueram es duplica,  ja que ha 
existit sempre de forma directe o indirecte. Ara la volen incloure una altra 
vegada al rebut de l’aigua amb la justificació de que es dedicarà al 
manteniment de la xarxa de clavegueram. Atès que aquest manteniment ha 
estat quasi nul durant tots aquest anys, demanem que l’equip de govern 
redacti i faci pública la planificació detallada, amb dates i accions, d’aquest 
manteniment per zones (centre i districtes)... 
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UASC denúncia la manca d’interès de l’ajuntament per solucionar les deficiències en les 
línies d’autobusos de La Floresta. 

UASC torna a denunciar els problemes de puntualitat, seguretat, estat 
dels vehicles, manca de marquesines i altres que pateixen els usuaris 
dels autobusos de La Floresta des de fa molt temps . 
El 7 de març de l’any passat Jaume Massanés ja va acompanyar 
personalment a un veí, usuari dels autobusos  de La Floresta, a 
l’ajuntament per  mantenir una reunió amb el que llavors era el 
responsable de mobilitat, senyor Josep Romero. 
Va exposar totes les anomalies, van prendre nota i van assegurar que 
treballarien per buscar solucions, però a dia d’avui tot continua igual... 

 

L’avinguda Pere Planas, el camí a seguir. 
UASC proposa que la solució adoptada, amb diners de lliure 
disposició del districte, en aquesta avinguda pot servir com 
exemple per l’arranjament d’altres carrers principals de la 
Floresta com per exemple Casino, Can Trabal, Sant Joan o la 
avinguda Tarruell. 
La crisi, que afecta per igual als veïns com al propi 
ajuntament, la incapacitat provada del consistori per 
gestionar anteriors urbanitzacions integrals i l’orografia de la Floresta, aconsellen aplicar en 
el futur el sistema d’asfaltat lleuger utilitzat en Pere Planas... 
 

UASC demana a l’Ajuntament rigor i voluntat per fer complir les ordenances municipals. 
El 5 de setembre de l’any passat UASC ja denunciava  l’estat 
lamentable de brutícia, de tot tipus, que podem trobar els 
voltants del contenidors d’escombraries degut principalment 
a l’incivisme de molta gent. També vàrem aportar diferents 
mesures per millorar aquesta situació i ja exigíem el 
compliment de les ordenances. A dia d’avui res ha canviat i la 
brutícia augmenta dia a dia. 
En els darrers mesos, veïns de Sant Cugat, centre i districtes, 

també han denunciat el soroll dels camions de recollida d’escombraries en horaris no 
permesos per l’ordenança de sorolls de la nostra ciutat.  A les dues de la nit o a dos quarts 
de set de la matinada, per exemple. 
En aquest cas encara és més difícil de justificar ja que es tracta d’un servei municipal 
subcontractat amb una empresa externa... 
 

En perill el soterrament de les línees d’alta tensió de Valldoreix i Mira-sol. 
La Candidatura de Progrés i Catalanista de Valldoreix i la 
UASC mostren la seva preocupació per la possibilitat de 
que el soterrament de les torres d’alta tensió que 
travessen el poble, finalment no es faci per deixadesa del 
govern de l’EMD i de l’Ajuntament de Sant Cugat. 
Demanem que s’expliquin les gestions fetes des de l’inici 
de les darreres eleccions per establir la responsabilitat en 
el cas que les obres no estiguin acabades el desembre de 2012. Per això la Candidatura i la 
UASC creiem que ha d’informar a la ciutadania, que està molt interessada en aquesta obra 
de la que en depèn el desenvolupament de Valldoreix perquè possibilitat la creació de la 
centralitat cultural i comercial tan necessària per la vila... 
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ACR i UASC treballaran conjuntament en aquells temes que afectin Rubí i Sant Cugat. 

Un Altre Sant Cugat (UASC) i la formació política 
independent Alternativa Ciutadana de Rubí (ACR) 
uniran esforços per abordar les problemàtiques i 
qüestions que afectin les dues poblacions. Ambdues 
formacions comparteixen la mateixa filosofia: 
defugen el funcionament dels partits polítics de tall 
tradicional i proposen donar a la ciutadania la 
possibilitat d’opinar sobre els grans temes de ciutat. 

Jaume Massanés, portaveu d’Un Altre Sant Cugat, ha explicat aquest dimarts a Rubí que la 
seva formació: “Som simplement gent de Sant Cugat que treballa pel poble. No som esclaus 
de cap partit, ni doctrina, ni de vicis adquirits. Creiem fermament en la participació 
ciutadana”. 
Les dues formacions ja han començat a posar sobre el paper algunes qüestions que 
abordaran en els propers mesos, amb tota seguretat just després de les vacances d’estiu. 
Entre aquests punts hi ha la arranjament del Torrent dels Alous, que representa la frontera 
natural entre Rubí i Sant Cugat, la necessitat d’integrar almenys una part del Capio Hospital 
General de Catalunya a la xarxa de sanitat pública perquè doni servei a les dues poblacions, 
o la possible creació d’un carril bici que uneixi els dos termes municipals aprofitant el traçat 
de la Via Verda... 
 
UASC denuncia que l’equip de govern nega als santcugatencs el dret a una veritable 
participació ciutadana. 
Convergència i Unió incompleix l’article 9.2 de la 
Constitució i l’article 8.2 del nostre Estatut on es declara 
que les administracions han de fer efectiva la participació 
ciutadana impulsant un seguit de mesures i donant un 
sentit ampli a la participació possibilitant l’ intervenció 
directa de la ciutadania en la gestió dels interessos 
generals. Els ciutadans tenen el dret a exercir-la per 
aconseguir una democràcia socialment avançada. 
 
Aquesta falta d’interès ha quedat demostrada amb la nul•la presència de veïns fins al punt 
que en el de Centre Oest no hi havia ningú. Aquesta gravíssima irregularitat és degut a que 
no se’ls ha informat (ni directament ni a través dels mitjans de comunicació) de les 
convocatòries del Consells, ni de la seva utilitat per defensar el seu dret a  participar en la 
vida municipal, sobretot en aquells temes que els afecten més directament. 
Davant d’aquesta situació UASC exigeix que l’equip de govern doni un pas decisiu per a 
concretar un full de ruta urgent per l’aplicació d’una participació real i efectiva... 
 

Si disposes d’una mica de temps per treballar per la teva ciutat i el teu districte i creus que 
molts polítics estan allunyats dels problemes més propers a la gent, ens oferim a parlar 
amb tu per explicar-te com pots col·laborar amb UASC.  

 

Si voleu expressar una opinió o denúncia relacionada amb Sant Cugat (centre i districtes) 
us convidem a entrar en el nostres fòrums http://uasc.cat/press/forumsuasc/ 
En el cas de les denúncies també ho pots fer mitjançant un correu electrònic a 
denuncia@uasc.cat 
Nosaltres, si s’escau, reenviarem la denúncia al responsable dins de l’ajuntament  per 
col•laborar en la seva solució. 
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