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Un Sant FeliU RepUblicà peR Un noU paíS 

En les properes eleccions municipals tots som cridats a decidir com volem que sigui el nostre municipi, en l’inici 

del procés constituent del nou país, de la República Catalana. 

La independència és la oportunitat per generar nous motllos per a la política municipal. Tenim la oportunitat 

de superar totes les barreres que avui condiciona el govern de la nostra ciutat, començant pel finançament, les 

competències per dur a terme noves polítiques socials, culturals i econòmiques, per apoderar els ciutadans, propiciar 

la participació política, la transparència i lluitar contra la corrupció.

La proposta d’ERC-Sant Feliu és la proposta de progrés que sorgeix del batec ciutadà que no es resigna i passa 

a l’acció, amb l’objectiu de prendre el control de l’Ajuntament per millorar la política, crear valor polític i augmentar 

la satisfacció i la qualitat de vida dels ciutadans. Volem construir una ciutat on valgui la pena viure-hi, enfortint 

el sentiment d’identificació o de pertinença dels nostres conciutadans. Una ciutat que projecti els millors valors 

democràtics: els valors republicans.

Tenim el dret i la responsabilitat de donar el millor de nosaltres per assolir una democràcia avançada. Tenim un 

projecte per bastir un nou ajuntament, obert i transparent que rendeixi comptes als ciutadans i que sàpiga involucrar-

los en la presa de decisions. El compromís amb el bé comú ens guia en l’anhel de forjar una ciutat socialment 

avançada, d’acord amb el triple objectiu de viure en una ciutat més cohesionada, més emprenedora, i més sostenible.

Així doncs, el fil roig del republicanisme ressegueix el conjunt de la present proposta de guia per al programa que 

s’estructura en quatre eixos:
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 • Sant Feliu més democràtic: Des d’ERC-Sant Feliu sentim la urgència d’obrir la democràcia al conjunt 

dels ciutadans i de la societat civil organitzada. Cal tornar la política a la ciutadania. El disseny i execució de 

qualsevol política municipal avui només pot ser realitzada des de la transversalitat i la responsabilitat social. O sigui, 

reivindiquem la cocreació de polítiques públiques amb tot el conjunt de persones involucrades, amb les associacions 

i grups d’interès que s’hi relacionen.

 • Sant Feliu cohesionat: la necessitat de lluitar contra la pobresa i les desigualtats com a garantia de 

l’exercici efectiu dels drets i les llibertats més bàsiques de les persones. La cultura com a eina motor de ciutadania 

lliure i compromesa amb la societat. La salut, l’acció social o l’esport com a garantia de qualitat de vida i benestar de 

les persones. La qualitat i el prestigi de l’escola pública com a eina per a la igualtat d’oportunitats efectiva i el bon 

funcionament de l’ascensor social.

 • Sant Feliu sostenible: Des d’un urbanisme humanista que potencia l’àgora ciutadana i la interrelació 

social, a la sostenibilitat del patrimoni natural i cultural com a base de la identitat col·lectiva. Potenciar la virtut cívica 

per a l’adopció d’energies netes i el residu zero. Fer efectiu el dret a l’habitatge o poder viure en una ciutat més 

intel·ligent on les TIC poden potenciar les actituds responsables dels ciutadans.

 • Sant Feliu emprenedor: La lluita contra l’atur com a política social més urgent a prioritzar. L’actitud 

emprenedora de l’administració a l’hora de propiciar nous filons d’activitat econòmica, promoure l’economia 

cooperativa i l’emprenedoria . Invertir en eles eixos comercials, com a nodes de vida civil i d’interrelació social. 

Promoure les TIC i l’administració electrònica com a factor d’informació, participació, transparència i simplificació de 

l’administració.

Sant FeliU méS democRàtic

De governar per les persones a governar amb les persones

En l’actual context els mecanismes que tenim de participació i representativitat són clarament insuficients. La 

quantitat de població amb accés a la tecnologia disponible, als fluxos d’informació, als canals de comunicació, etc., 

fan que els processos de deliberació, els mecanismes de participació tant formals com informals, i els mecanismes de 

presa de decisions, hagin de ser revisats. 

Esquerra Republicana ens presentem a les eleccions municipals del 2015 amb el compromís de revisar, i adequar 

tots els mecanismes de participació i presa de decisions, amb l’objectiu últim de transformar l’administració local de 

Sant Feliu de Llobregat en un veritable govern obert. 

Convertirem el ciutadà en el protagonista tant en la generació i gestió d’informació i coneixement, com en la 

definició, creació i avaluació de les polítiques del govern, per aconseguir, directa o indirectament, que formi part del 

procés de presa de decisions, superant en un primer període la dificultat de la barrera tecnològica, per seguidament 

explorar les possibilitats i el potencial de les tecnologies de la societat de la informació en el govern dels afers públics.

La candidatura d’Esquerra Republicana proposa com a eix central a l’acció de govern de la legislatura 2015-

2019 produir a Sant Feliu un canvi cultural i construir una transició cap a un nou paradigma de governança oberta i 

col·laborativa, que democratitzi el govern de la ciutat.

El nostre eix substantiu serà reconèixer les capacitats i la saviesa de la ciutadania, i per això construirem eines 

de gestió per escoltar-la, conversar-hi i cercar la seva contribució en la definició, disseny i producció dels serveis que 

impulsi l’Administració, obrint el seu coneixement, compartint responsabilitats i impulsant la generació de valor públic 

mitjançant un procés on es reconstitueixi la participació, la col·laboració i la involucració cívica en la construcció del 

benestar col·lectiu i la consecució del bé comú.

Amb aquesta preocupació per millorar els serveis que ofereix als seus contribuents com a bandera, el nostre 

govern municipal preferirà impregnar-se dels moviments ciutadans més que no pas competir-hi. En aquest sentit, 

el govern deixarà progressivament la lògica top-down, és a dir que les institucions s’adrecessi als ciutadans com a 

individus consumidors de serveis públics, i adopti la visió horitzontal pròpia del món digital, facilitant les aportacions 

dels ciutadans en els processos legislatius i en les intervencions públiques.

Sant FeliU méS democRàtic
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Els tres pilars basics de la nostra acció de govern seran:

1. la paRticipació

Una nova cultura de la participació

Les democràcies representatives tenen les seves limitacions i, sobretot, necessiten ser permanentment validades 

per aquells als quals pretenen representar i servir. És imprescindible que a Sant Feliu es potenciïn i es revitalitzin 

tots els espais i fórmules participatives que promocionin, facilitin i coresponsabilitzin el conjunt de la ciutadania en 

els afers públics de la seva comunitat convivencial.

L’ideari republicà d’Esquerra ofereix un magnífic patrimoni conceptual i instrumental per tal que la pròpia societat 

vagi guanyant espais de sobirania en l’exercici diari de la democràcia. No es poden construir ciutats i/o pobles a 

partir de dinàmiques dels uns contra els altres o dels uns al marge dels altres. La ciutadania es construeix amb els 

uns i els altres en benefici de l’interès comú. Tot allò que no vagi en aquesta direcció afebleix la democràcia i, per 

tant, en el nostre país, la consciència nacional i social.

Per nosaltres cal conjugar representativitat formal i legal, que ve donada pels processos electorals de sufragi 

universal i per les formes de representació “no electorals” però que compten amb tota la formalitat institucional 

que correspongui i alhora són plenament assumides per consens de la part de la ciutadania que en forma part. En 

aquest sentit, Esquerra promourem en la creació de dinàmiques i instruments de representació efectiva i activa de la 

ciutadania, mitjançant la creació de consells sectorials, territorials i veïnals de participació que tindran en el Consell 

de ciutat la seva màxima representació.

1. Acostar a la ciutadania la política i la gestió municipals en base a audiències públiques periòdiques on els 

regidors donin compte de les seves actuacions.

2. Aprofundir en la correspondència i la coresponsabilitat entre institució pública i ciutadania, perquè és bàsica 

en una societat justa i que pretén ser equitativa.

3. Crear el Consell de ciutat, com a òrgan representatiu —no electe— per definició de la societat organitzada. Ha 

d’actuar com a consell assessor de la corporació municipal. És el consell de consells, i està integrat pels Consells 

sectorials, més els organismes representatius de la ciutat i ciutadans i ciutadanes a títol personal, consensuats pels 

electes locals.

4. Crear els Consells de Barri, on hi pugui participar qualsevol resident al mateix barri. Aquests consells podran 

decidir, mitjançant processos deliberatius i participatius, un % de la inversió anual al barri. 

5. Fer els pressupostos participatius, tant en la fase d’elaboració com en la seva posterior avaluació.

6. Donar al teixit associatiu del municipi un autèntic estatus institucional i protocol·lari, sobretot amb les 

associacions de veïns i veïnes i comercials.

7. Promocionar decididament el voluntariat cívic a partir de la institució pública.

8. Entendre la participació com una oportunitat òptima per a enfortir els lligams i la integració col·lectives.

9. Evolucionar l’actual model de subvencions a les entitats locals a un model on els contractes programa o els 

convenis de col·laboració siguin l’eix de la relació, allà on sigui possible.

10. Fomentar la participació de la ciutadania a les entitats i les associacions locals de caràcter social, cultural, 

esportiu i solidari, entenent-les com a centres de desenvolupament personal, i fent especial atenció a l’associacionisme 

de dones, així com a la participació de les dones en el teixit associatiu local.

11. Dotar la ciutadania de les eines i de la formació per treure el màxim partit a aquestes noves polítiques.

12. Assajar polítiques de democràcia 2.0: vot per internet, enquestes, consultes...

13. Promoure la creació d’òrgans de supervisió i atenció de queixes.

Els pressupostos participatius 

Per garantir-ne el seu èxit cercarem l’aval de les entitats de la societat civil santfeliuenca, així com dels sectors 

clau de la vida municipal, com són els educatius, de salut, de la cultura, de l’esport, l’empresa, etc.

Pretenem estendre el sentit de la responsabilitat social el compromís de les entitats, i incentivar que aquestes 

institucions i sectors promoguin, elaborin i cofinancin projectes de millora del municipi, des de la seva perspectiva, 

però pensant en el benefici comú de les persones i famílies ubicades en el seu entorn immediat, dins del barri o en 

tota la ciutat.

Uns pressupostos participatius pensats des d’aquesta perspectiva permetrien definir projectes altament valorats 

pels ciutadans, ja que serien concebuts des del compromís d’aportació de recursos per part dels propis sectors que 

els elaboren i proposen.

Sant FeliU méS democRàtic
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2. la tRanSpaRència

La transparència és bàsica per aconseguir tenir una societat ben informada, que participi en la presa de decisions 

donant una opinió fonamentada i a la qual es reti comptes un cop s’hagi actuat en un sentit o un altre. La transparència 

ha de ser una qualitat d’un govern obert sempre que tingui una raó de ser, no perquè toca o perquè cal seguir una 

tendència.

Un govern transparent ha d’estar sempre preparat per ser avaluat, analitzat i qüestionat pels seus actes i per les 

seves decisions, i sempre ha de retre comptes abans que se li demani o exigeixi, i no pensar que aquesta rendició de 

comptes ja es farà quan finalitzi la legislatura i la ciutadania sigui cridada a les urnes.

Així doncs, un govern obert, a més de ser transparent, ha de retre comptes, ha de fomentar la participació 

ciutadana, ha de voler governar una societat ben informada i amb una opinió ben formada, i ha d’oferir en obert les 

dades que genera o que posseeix.

Transparència i control

1. Promoure un pacte local per a la millora democràtica i que aplegui el ple municipal, actors socioeconòmics i 

ciutadania i que revisi els òrgans i instruments presents amb vista a la seva adaptació a la nova realitat.

2. Comprometre’s amb la transparència quant a càrrecs de designació política.

3. Assegurar l’existència de mitjans públics al servei de la ciutadania i que reflecteixin la pluralitat política i social 

de municipi. En aquest sentit farem que el Consell de Comunicació es regeixi pel decàleg del Consell, i que el/la Cap 

de Comunicació estigui designat pel mateix Consell.

4. Vetllar, mitjançant mesures d’informació i control, perquè la gestió municipal sigui transparent, eficient i 

eficaç.

5. Publicar el Compte General al web un cop aprovat pel ple i, complementàriament, proporcionar periòdicament 

la informació de manera entenedora.

6. Seguir amb rigor la planificació i l’execució pressupostàries i publicar al web totes les actuacions que generen 

obligacions econòmiques.

7. Informar anualment de la situació econòmica municipal. Amb aquesta finalitat, el Govern municipal adoptarà 

mesures per fer comprensible el pressupost municipal, alhora que s’augmentarà la transparència i la qualitat de la 

documentació i de la informació econòmica subministrada als càrrecs electes municipals i a la població.

8. Aplicar mecanismes d’especial transparència en els criteris d’adjudicació municipals, això és dels ajuts, sobretot 

pel que fa a l’habitatge, de les places en centres educatius i dels serveis socials bàsics.

9. Impulsar el govern obert, promoure el portal de transparència i dur a terme l’obertura de dades (Open Data).

10. Auditoria dels serveis públics: En cas que les empreses prestadores de serveis púbics obtinguin beneficis 

desproporcionats per a la prestació d’un servei, o tingui un cost excessiu pel consistori, caldrà estudiar les formes per 

evitar-ho, entre elles, la municipalització dels serveis públics o la mancomunitat dels serveis amb altres municipis.

La lluita contra la corrupció

La lluita contra la corrupció, i l’emergència de representants polítics amb les mans netes, s’erigeix com una prioritat 

de primer ordre per guanyar la confiança dels ciutadans. Els valors republicans de la meritocràcia, l’honestedat en la 

gestió pública, la salvaguarda de l’interès general, la gestió responsable de tots i cadascun dels euros del pressupost 

públic, són avui elements decisius i altament valorats per la ciutadania. 

Esquerra Republicana compta amb una trajectòria ètica impecable, i al mateix temps compta amb un historial 

d’acció legislativa al Congrés i al Parlament que ha propiciat lleis més transparents en el finançament dels partits, o 

la promoció de la nova llei de transparència.

És l’hora de reivindicar el nostre ADN republicà i impulsar a l’Ajuntament de Sant Feliu mecanismes com els 

següents:

1. Establir un pacte d’integritat en l’àmbit de la contractació pública. El Pacte d’Integritat és una eina per 

ajudar a lluitar contra la corrupció en l’àmbit de a contractació pública. Es tracta d’un procés que inclou un acord 

signat entre el govern i tots els licitadors en qualsevol contracte de l’administració- El Pacte estableix els drets i les 

obligacions en els sentit que cap de les parts del contracte pagarà, oferirà, exigirà o acceptarà suborn, ni participarà 

en conxorxa amb els competidors per obtenir el contracte. A més, els licitadors estaran obligats a revelar totes les 

comissions i despeses similars pagades que guardin relació amb el contracte.

2. Plataforma electrònica pública i centralització de les compres. Significa la centralització de les compres de 

l’ajuntament mitjançant una plataforma electrònica pública per garantir la transparència de totes les compres. 

3. Impulsar un codi Ètic i d’Austeritat que catalogui i reglamenti l’ús dels espais i mitjans públics. Supressió de 

les targetes de crèdit que gaudeixen càrrecs institucionals. Fiscalització de l’oportunitat i despesa de tota la despesa 

de l’Ajuntament.

Administració eficaç

La crisi econòmica i la caiguda dels ingressos municipals derivats de l’activitat immobiliària han posat les hisendes 

locals en una situació francament precària i, en alguns casos, desesperada. Per tant, un cop més, cal reivindicar un nou 

model de les finances locals que es materialitzarà amb la nova Llei d’hisendes locals. Tot i això, en aquest escenari 

és important mantenir l’austeritat i, sobretot, una gestió eficaç dels recursos públics. Uns ajuntaments sanejats ens 

permetran fer front a nous projectes d’inversió importants i necessaris per al desenvolupament econòmic del nostre 

país.

Sant FeliU méS democRàtic
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És indubtable que els ens locals, en el proper mandat, han de continuar aplicant, com la resta de sectors de 

l’Administració, mesures de racionalització de la despesa pública. Així mateix, l’Esquerra municipal ha de caracteritzar 

les seves propostes per l’expressió d’una veritable vocació d’austeritat, honestedat, eficiència, rigor i transparència 

en la gestió dels recursos públics, amb un impuls decidit envers mecanismes que millorin el control democràtic dels 

comptes locals i, més concretament, promoure els portals web d’informació accessible i dels processos d’obertura de 

dades. Amb aquests instruments s’apropa l’execució del pressupost a la ciutadania i aquesta pot tenir coneixement, fil 

per randa, de la destinació dels recursos públics. També, cal fer palès que les TIC són una eina per a la modernització 

de l’Administració i permeten incrementar l’eficiència, de manera que impliquen una millora de la qualitat en la 

prestació dels serveis públics i un apropament a la ciutadania.

La funció pública

El servidor civil, el funcionari públic, esdevé l’eina fonamental per aconseguir una administració eficaç. El nivell 

de formació i la seva preparació influiran en gran mesura en el nivell del servei rebut pels ciutadans i les ciutadanes. 

En aquest sentit, els ajuntaments d’Esquerra es proposen potenciar el funcionariat com eina de millora de la qualitat 

dels nostres municipis.

1. El funcionari públic ha d’ésser el centre de l’activitat diària municipal, aportant la seva experiència i coneixements 

en els diferents àmbits d’actuació local.

2. Potenciar la comunicació entre funcionaris i regidors perquè la seva visió i experiència és imprescindible per la 

tasca dels polítics municipals.

3. Repensar l’organització municipal per poder donar resposta a les necessitats dels nostres conciutadans.

4. Impulsar l’accés dels funcionaris a la formació continuada, amb cursos i màsters finançats parcialment pels 

consistoris o les entitats supramunicipals, com a inversió en la millora del principal actiu dels ajuntaments, els seus 

treballadors.

5. Mantenir i potenciar la política de transparència en la contractació, promoció i gestió dels funcionaris públics. 

Per mitjà de l’EAPC adoptar criteris comuns, i tendir a la centralització de processos de selecció.

6. Incorporar les tècniques d’avaluació continuada dels resultats aconseguits, i incorporar aquestes tècniques a la 

promoció professional dels funcionaris.

7. Permetre que els funcionaris públics disposin de canals directes on puguin exposar quins aspectes cal millorar 

perquè la prestació dels serveis públics sigui més efectiva.

 3. la col·laboRació

Quan parlem de govern obert ens referim d’una manera o altra a les accions empreses per avaluar, definir, 

dissenyar i/o desenvolupar polítiques i serveis públics de manera col·laborativa. La posada en marxa de mecanismes 

mitjançant els quals es faciliti la participació tant de la ciutadania com dels mateixos professionals públics i altres 

agents interessats en la política o servei públic en qüestió. Participació que requereix, per ser efectiva, la màxima 

transparència, incrementant el cabal informatiu i agilitant la comunicació.

Així es pretén propiciar que qualsevol persona que vulgui col·laborar en la cerca de solucions a les necessitats 

o problemes públics, pugui fer-ho. El paper de l’Administració així s’amplia, de manera que ha d’actuar de forma 

coordinada amb totes les persones interessades i no només amb altres administracions.

La comunicació és una base fonamental per possibilitar la coordinació. Les administracions han d’aprendre a 

conversar de forma oberta, capacitant els empleats públics en eines de comunicació i col·laboració i facilitant-los-hi 

l’accés.

Col·laborar en la realització dels assumptes de la ciutat és la millor manera de dotar-la d’una veritable intel·ligència 

humana -la nostra- i de reinventar la política, que tant ho necessita.

Propostes:

1. Impulsar noves fórmules de cogestió d’equipaments amb la societat civil.

2. Els projectes emblemàtics, a més de planificar-los, explicar-los a la ciutadania, i executar-los, cal que siguin 

avaluats sobre el grau de compliment i dels resultats obtinguts, amb responsabilitat i transparència.

3. Els processos participatius poden servir per determinar aspectes clau dels pressupostos, les ordenances fiscals 

o la presa de decisions sobre aspectes controvertits, així com la seva avaluació posterior.

4. Potenciar les polítiques de comunicació com a eina de relació entre la ciutadania i l’ajuntament.

5. Definir amb les associacions i entitats inversions del seu barri, dins dels Consells de Barri.

6. Agilitar la relació de la ciutadania amb la administració, simplificant els tràmits i donant resposta a les instàncies 

i peticions de la ciutadania.

7. Desenvolupar un programa per facilitar l’accés lliure a internet.

8. Elaborar el Pla d’equipaments de la ciutat amb participació de les entitats i la ciutadania.

9. Crear el Pla de Qualitat de l’Ajuntament on es fixin i es donin a conèixer els compromisos de servei als quals 

tenen dret els ciutadans.

10. Promourem enquestes d’usuaris per conèixer directament les preferències i preocupacions de la ciutadania.

11. Transformar la web municipal, en un portal basat en la relació ajuntament-ciutadà.

Sant FeliU méS democRàtic
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La Gestió del Govern Obert

La participació en projectes de govern obert requereix un procés continuat de gestió que permeti sintetitzar els 

resultats de les interaccions i extreure els productes d’informació significativa i coneixement operatiu en funció dels 

objectius buscats. 

Com començarem:

	 •		Definir	un	pla	general	de	la	comunitat	intel·ligent	de	la	ciutat	mitjançant	l’organització	de	conferències	i	la	

planificació de les noves formes de comunicació i dels instruments i mètodes d’escolta per tal de permetre el procés 

d’osmosi entre diferents xarxes i fluxos de comunicació.

	 •		Definir	i	monitorar	el	benestar	dels	ciutadans	sobre	la	base	d’indicadors	internacionalment	reconeguts.

	 •	 	 Preparar	 i	 monitorar	 un	 pla	 estratègic	 per	 a	 la	 “continuïtat”	 de	 la	 ciutat,	 incloent-hi	 les	 accions	 de	

manteniment urbà i l’adaptació al canvi climàtic.

	 •		Donar	oportunitats	a	les	associacions	i	comunitats	locals	per	gestionar	les	àrees	públiques.

	 •		Definir	un	pla	estratègic	per	obrir	totes	les	dades	de	la	ciutat	i	promoure	una	llei	de	llibertat	d’informació	

(FOIA - Freedom of Information Act) de la ciutat.

									•		El	lliure	accés	a	la	xarxa	Wi-Fi	als	espais	públics.

	 •		Plataformes	de	participació	per	tal	d’involucrar	els	ciutadans	en	els	actes	de	deliberació	i	en	un	pla	per	a	

l’alfabetització digital.

	 •		Promoure	la	col·laboració	entre	els	ciutadans	per	a	l’acció	conjunta	amb	el	govern.

	 •		Transformar	les	zones	públiques	per	fomentar	noves	formes	de	coneixement	i	d’acció	cultural,	afavorint	la	

relació amb la dimensió social i el sistema de producció innovador, creant centres de teletreball, co-working i centres 

d’excel·lència en les comunitats intel·ligents.

	 •	 Promoure	 el	 valor	 de	 la	 creativitat	 com	 una	 palanca	 per	 al	 canvi,	 creant	 projectes	 de	 xarxes	 socials	

territorials i extraterritorials i centres d’innovació.

Sant FeliU coheSionat 

1. coheSió Social

L’aposta d’ERC-Sant Feliu és per les polítiques pel foment i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania. Des 

d’Esquerra creiem que en aquests moments de dificultats econòmiques, la inversió social és més imprescindible 

que mai per tal de fer front a les necessitats de les persones, així com considerar-la inversió degut al seu retorn en 

l’economia local.

L’impuls de polítiques socials destinades al foment de la cohesió ha de ser el pilar bàsic de treball de l’Ajuntament 

mitjançant el foment de programes municipals que lluitin contra la marginació i per la cohesió, a partir de la prestació 

de suport personalitzada i d’orientació de la ciutadania, incorporant o desenvolupant Plans de Desenvolupament 

Comunitari, Plans d’Interès Social, Plans Educatius d’Entorn, Plans de Ciutadania i Immigració, etc.

El foment de la solidaritat social respon a un principi bàsic de l’ideari republicà que defensem. S’ha d’entendre 

com un fet a impulsar des d’àmbits molt diversos. D’aquesta manera, les polítiques d’acció social s’han de concebre 

des d’un punt de vista integral, a partir de l’anàlisi global de les problemàtiques de la ciutat i coordinant-les, de 

manera, transversal, amb els serveis de salut, d’ensenyament, de treball, d’urbanisme, etc.

D’altra banda, cal no oblidar el foment de la participació ciutadana a l’hora de crear o coordinar les polítiques en 

l’àmbit del benestar social i fomentar una implicació directa i clara, alhora que responsable, de la ciutadania i entitats 

per tal de crear llaços de solidaritat enfront els problemes de desigualtat.

També cal incidir en el model d’ajuntament que volem i la seva relació amb la ciutadania. A partir del nostre nou 

model de participació real, possible, democràtica i efectiva, cal preveure el contacte i la interrelació amb la ciutadania 

i a societat civil per tal d’alimentar-se del seu coneixement, de la seva tasca, i adequar les polítiques a la realitat 

social i a les necessitats del municipi i la seva gent. Per aquest motiu, esdevé de gran importància la creació de nous 

consells de participació o la realització d’audiències públiques com a òrgans de participació, factors de convivència, 

elements d’adequació de polítiques, i generadors de proximitat a la ciutadania on hi participin les administracions, 

les entitats, els ciutadans, les organitzacions empresarials, etc.

Tampoc no es pot eludir la responsabilitat de l’administració local com a referent ètic en la seva actuació. 

L’ajuntament liderat per ERC-Sant Feliu hauria d’actuar en l’exemple i en conseqüència amb aquelles actituds i 

valors que volem fomentar en la societat. Per tant, ha de ser sensible amb la conciliació entre la vida laboral i personal 

dels seus treballadors i treballadores i promoure la compra ètica dels seus serveis, pensant també amb el foment 

de l’economia social. Tenint present clàusules socials en els seus concursos, tenint present les entitats socials sense 

ànim de lucre.
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La cultura exerceix de factor clau de la cohesió social i, com a tal, ajuda a integrar la gent vinguda d’altres territoris. 

Això fa que ens puguem plantejar els equipament culturals com a veritables centres d’interrelació social i cultural. 

Tot, sense oblidar que la immigració provoca que arribin noves formes d’entendre la cultura i noves metodologies de 

creació artística que hem d’aprendre a entendre i difondre.

Davant d’aquesta nova realitat social, continua essent cabdal les polítiques que estimulin les manifestacions 

de la cultura popular –creatives, crítiques i no estereotipades-, la recuperació de la memòria històrica vinculada a la 

ciutat, i la potenciació del coneixement del patrimoni cultural i natural. Tot plegat, requereix polítiques transversals 

capaces d’acabar confluint en propostes que impliquin el teixit socioeconòmic de la població. És en aquest sentit 

que, si no volem que aquestes experiències quedin reduïdes a ser puntuals o més o menys folklòriques, les polítiques 

vinculades a la identitat s’han de concretar tot enfortint el paper aglutinador del comerç urbà de proximitat, i les 

xarxes associatives locals.

Finalment, i no per menys important, cal que ens fem ressò d’una característica pressupostària recurrent en 

èpoques complicades com la que estem vivint en aquests moments. Cal dir ben alt, sense perjudicis i complexos de 

cap mena, que el valor econòmic de la cultura és essencial per aixecar un país marcat per una crisi profunda. 

2. edUcació

L’educació constitueix per ERC-Sant Feliu un dels principals eixos de la seva acció política, amb un destacat 

valor estratègic dins del projecte global de construcció nacional. L’escola és un dels àmbits en el qual es reflecteixen 

de manera més evident les situacions de desigualtat. És per això, que considerem que des de l’Ajuntament s’ha 

de contribuir a estructurar un sistema educatiu propi amb major capacitat de resposta als nous reptes educatius i 

socials des de la proximitat.

1. Superar les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius, i desenvolupar projectes comunitaris amb les 

famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic, l’esport, etc. que permetin un treball educatiu d’entorn.

2. Assumir, des de l’ajuntament, un paper de lideratge polític respecte a la promoció del treball educatiu 

integrat dels diferents agents que intervenen en la ciutat. L’escola és un espai privilegiat, però no pot ser l’única 

institució sobre la qual recaigui l’educació. S’han de superar les dinàmiques de fragmentació dels espais educatius, 

i desenvolupar projectes comunitaris amb les famílies, el barri, el veïnat, l’espai públic, l’esport, etc. que permetin un 

treball educatiu d’entorn.

3. Potenciar i ampliar els plans educatius d’entorn per contribuir a donar una resposta integrada i global a les 

necessitats educatives de tot l’alumnat, amb una atenció especial al més fràgil. Es tracta de concretar un pla estratègic 

que inclogui els diferents agents socioculturals de la zona i mobilitzi tots els recursos possibles (institucionals, 

empresarials, esportius, artístics, entitats de lleure i totes les formes de voluntariat) per generar atractives dinàmiques 

locals a favor de l’èxit educatiu en totes les seves dimensions: personal, social, acadèmica i professional.

4. Aconseguir una escolarització més equilibrada de l’alumnat a través de la participació a les Oficines Municipals 

d’Educació (OME), de manera que tots els centres de la ciutat assumeixin majors quotes de compromís social, i 

incidir per augmentar-ne el marc competencial.

5. Implementar propostes d’intervenció proactives en la lluita contra l’absentisme escolar, a desafecció i 

l’abandonament. L’absència de polítiques educatives integrades o les de caràcter exclusivament reactiu no han 

contribuït a reduir els índex en aquests àmbits.

6. Impulsar l’institut escola en la programació de la oferta educativa de Sant Feliu com a centre públic que 

imparteix d’una manera continuada l’educació primària i la secundaria. L’institut escola és la formula més adequada 

per garantir un itinerari formatiu coherent i de continuïtat en l’ensenyament bàsic i superar la fragmentació curricular 

entre l’ensenyament infantil i primari, d’una banda, i el secundari, de l’altra.  Així com millorar la coordinació entre les 

escoles bressol, els centres de primària i els de secundària.

7. Col·laborar activament amb els centres d’educació secundària obligatòria de Sant Feliu en la cogestió i la 

implementació de Programes de Diversificació Curricular, com a mesura d’atenció a la diversitat dissenyada per 

aquells alumnes que presenten dificultats generalitzades d’aprenentatge a l’ESO.

8. Procurar que l’administració potenciï la formació professional, creant centres específics i integrats de FP, 

universalitzant els cicles formatius de grau mitjà, adaptant l’oferta dels programes de formació professional adreçats 

a joves sense titulació a les necessitats de l’entorn.

9. Cooperar amb l’administració educativa per atendre de manera correcta i acurada l’alumnat d’educació 

especial, tant pel que fa als ensenyaments obligatoris com als postobligatoris i a la seva transició al món laboral.

Formació: 

10. Empènyer a la millora dels nivells educatius i formatius dels ciutadans i ciutadanes al llarg de la vida. Fins 

ara, el sistema educatiu tradicional es basava en el concepte d’estudiar durant uns quants anys per tal de treballar 

tota la vida, actualment, el paradigma ha canviat, de manera que la continuïtat en l’activitat laboral exigeix haver 

d’estudiar tota la vida. 

11. Considerar les necessitats de les famílies i fer compatibles els requeriments laborals amb l’acollida dels infants 

als centres educatius. Proposem que hi hagi centres que obrin des de l’1 de setembre fins el 31 de juliol que ofereixin 

activitats educatives de lleure. L’organització d’aquestes activitats aniria a càrrec de l’ajuntament amb un fiançament 

adequat del Govern de la Generalitat.

12. Millorar la qualitat de la oferta d’activitats extraescolars de caràcter formatiu, cultural, lúdic i esportiu per a 

tot l’alumnat dels centres educatius, en horari no lectiu i, sobretot, en els períodes de vacances.

13. Donar suports específics a les escoles de mares i pares. És necessari atribuir a les famílies un paper destacat 

en la millora del sistema educatiu. Les AMPAs no poden ser vistes com unes entitats que es limiten a gestionar uns 

recursos i a organitzar determinades activitats en els centres.
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14. Articular i coordinar la disponibilitat de voluntariat per col·laborar educativament en activitats educatives 

complementàries en aquells entorns amb més necessitats.

15. Millorarem els canals de comunicació amb les famílies sobre les activitats organitzades per l’ajuntament.

16. impuls a la Xarxa d’Atenció a la Infància i als serveis a les famílies, amb especial atenció a la infància en risc 

social o maltractaments.

17. Aprofundir i millorar les polítiques de tarificació en els preus públics de les escoles de Sant Feliu. 

18. Fomentar l’educació en el lleure com a espai d’educació integral d’infants i joves, transmissió de valors i de 

prevenció de discriminacions i desigualtats.

19. Reclamar una seu de l’Escola Oficial d’Idiomes a Sant Feliu.

20. Continuarem amb les ajudes per l’adquisició dels llibres de text i potenciarem el programa per a la reutilització 

dels llibres de text i del material didàctic.

21. Crearem la Xarxa Local d’AMPES.

22. Posar en marxa aules d’estudi en èpoques d’exàmens.

23. Crear el Pla local de formació d’adults.

24. Elaborar el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC) i potenciar el paper de Sant Feliu a la Xarxa de Ciutats Educadores, 

contemplant l’educació com a eix prioritari de treball.

25. Impulsar l’Oficina Municipal d’Escolarització als centres públics i concertats. Donar suport als centres i a les 

famílies en la matriculació i informació dels centres.

26. Millorar la coordinació entre les escoles bressol, els centres de primària i els de secundària.

27. Aplicar mesures d’equitat en l’escolarització perquè tothom estigui en igualtat de condicions: llibres de text, 

materials, menjadors i activitats complementàries.

28. Elaborar els camins escolars concedint especial atenció i protecció als infants, implicant la gent gran, els 

comerciants i els agent cívics en els camins escolars.

29. Aplicar el Pla Català de l’Esport a l’Escola, potenciant la pràctica de l’esport a l’escola i dels jocs escolars.

30. Potenciar un consell de participació amb els joves d’ESO. 

31. Implicar les entitats d’educació en el lleure en la tasca educativa.

32. Continuarem potenciant l’Aula Sant Feliu com a centre de formació permanent i continuada.

3. cUltURa

Una bona política cultural, coherent però incisiva, permet la vertebració social i la construcció nacional. La 

ciutadania del nostre país, tant a títol individual com col·lectiu, ha de poder accedir dins del seu entorn social, als 

recursos culturals i la seva difusió. La Cultura ens dóna consciència de qui som i on volem arribar com a poble.

Un municipi culte és un municipi més just i més lliure i, per tant, més ben preparat per fer front al moments difícils 

com els que ens toca viure. Invertir en cultura, en polítiques culturals, és un inversió en la societat per se, que si bé 

no te un efecte retorn immediat, si que té un resultat a mitja llarg termini de gran transcendència.

Per això cal considerar el sistema cultural dels municipis com un pilar bàsic de l’Estat de Benestar. 

EI valor econòmic de la cultura és essencial, en versant: una capacitat productiva d’alt poder regenerador i una 

carrega simbòlica renovadora, al mateix temps, reafirmadora de la identitat, com a eina imprescindible per garantir 

una optima cohesió social. La despesa publica en cultura continua estereotipada com una despesa poc productiva 

o en alguns casos fins i tot directament improductiva. És moment de posar en valor l’aportació de la cultura a 

l’economia del territori, des de l’activitat de les indústries culturals pròpiament dites. Cal també que qualsevol 

creador i productor; amb facilitat a tot el seu públic potencial, per tant cal desenvolupar estratègies pe!;.incrementar 

els consums culturals dels ciutadans l ciutadanes en tot els segments de la població.

Equipaments culturals

1.  Valorar i racionalitzar els projectes per tal de disposar d’una àmplia xarxa d’equipaments sostenibles. 

2.  Apostar per l’aplicació de la gestió cívica dels equipaments municipals i de la programació que se’n derivi. 

Si apostem pels equipaments i els projectes de proximitat cal una programació amb un alt grau de sintonia amb el 

territori. 

3. Des d’ERC apostem pel treball en xarxa, i la cooperació de les entitats amb patrimoni cultural; per tal de que 

aquest patrimoni sigui posat al servei de la ciutat de la manera més eficient, i amb l’acord entre entitats i ajuntament.

4. Vetllar per la correcta gestió dels equipaments i serveis, tan propis com dels que depenen d’altres administracions 

perquè s’ajustin a les necessitats de la població.

5. Potenciar la biblioteca com a centre d’informació ciutadana i com a eix de trobada de la població de Sant Feliu.

6. Elaborar un pla estratègic de la cultura, desenvolupant una carta de drets culturals, que garanteixi l’acció cultural 

per a tota la ciutat de manera integrada i abordant amb les entitats els aspectes següents: formació cultural, relació 

amb les entitats, equipaments, foment de la creació artística i programació cultural per a tothom.
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La cultura com a eix  de cohesió social i participació ciutadana

1. Dinamitzar el Consell Municipal de Cultura amb representació de l’Ajuntament, les entitats i els agents culturals 

locals. EI Consell ha d’abordar la política cultural des d’una visió global i coordinar els treballs de les quatre àrees 

principals d’activitat cultural: creació artística, cultura popular, patrimoni cultural i comissió de festes.

2. Vetllar per la possibilitat d’accés de tota la ciutadania als ensenyaments artístics.

3. Incidir, mitjançant programes específics, en el caràcter integrador i saludable de l’esport, la cultura i el lleure, 

enfront de la violència, l’incivisme i la intolerància.

4. Fomentar i donar suport, amb la col·laboració dels grups i entitats locals, a les manifestacions de la cultura 

popular i tradicional, especialment les que siguin pròpies del municipi, així com també les de nova creació.

5. Fomentar la participació de la ciutadania en les entitats i les associacions de caràcter social,  cultural,  esportiu  

i  solidari.  

6. Gestionar de manera integrada l’oferta cultural municipal de manera que sigui possible oferir informació, 

descomptes, promocions o activitats gratuïtes als usuaris potencials mitjançant la creació de carnets culturals 

municipals.

7. Promoure polítiques de promoció i divulgació de l’associacionisme.

8. Crear un nou model de relació entre l’Ajuntament i el món associatiu.

9. Donar suport logístic i formatiu a les entitats santfeliuenques, anar més enllà de la subvenció econòmica; 

fomentant noves vies de relació entre ajuntament i entitat.

La cultura com a motor econòmic de la societat i el territori

1.  Transformar la FIRA per tal que esdevingui una fira de qualitat i de promoció dels comerciants de la ciutat i 

dels productes de la terra.

2.  Potenciar una nova agenda cultural d’actes i esdeveniments, en forma; i digital, emprant les eines de difusió 

2.0. Aquesta agenda hauria de facilitar la informació sobre els equipaments culturals del municipi, l’agenda d’actes i 

festes, les novetats a les biblioteques etc.

3.  Promocionar l’obra d’artistes i autors/es locals mitjançant el web municipal, facilitant-los un punt de trobada i 

contacte virtual amb programadors/es i  artistes i autors/es de la resta del país.      

4.  Establir exempcions fiscals per als comerços i industries relacionades amb l’activitat cultural.

5. Crear mecanismes de suport a les activitats comercials o industrials que han esdevingut d’interès tradicional 

en espais urbans concrets.

6.  Protegir les botigues històriques amb programes interdisciplinaris que contemplin acords a tres bandes entre 

propietaris, administració municipal i els gestors de les botigues amb la inclusió de plans de viabilitat per garantir 

el seu futur.

    Foment de la creació cultural

1.  Fomentar i donar suport a la creació artística i assegurar les condicions necessàries perquè les persones que ho 

desitgin puguin desenvolupar lliurement les seves capacitats creatives, artístiques i culturals.

2.  Potenciar l’organització d’actes per difondre la cultura catalana en tots els seus àmbits prioritzant la programació 

d’espectacles, concerts i activitats vinculades a aquesta.

3. Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb els consells escolars del 

municipi i els centres de normalització lingüística.

4.  Fomentar i impulsar la creació artística local i promoure la presència de joves creadors del municipi en el seu 

territori.

5.  Fomentar i potenciar les programacions locals en l’àmbit de les arts escèniques.

6. Promoure la creació de continguts de valor afegit i afavorir la difusió d’artistes creadors/es locals.

Patrimoni cultural

1. Elaborar polítiques que estimulin les manifestacions de la cultura popular, la recuperació de la memòria 

històrica vinculada al municipi i la potenciació del coneixement del seu patrimoni, material i immaterial. 

2. Impulsar la digitalització de documents d’interès local per tal de preservar i difondre la memòria del territori.

3. Promoure una política de memòria històrica a través de la recerca, l’estudi i la difusió del patrimoni tangible i 

intangible del municipi.

5. Vetllar per la gestió adequada dels recursos naturals, patrimonials i culturals de la població per tal de garantir 

un sistema sostenible a mitjà i llarg termini. Abans d’iniciar un nou equipament patrimonial caldrà estudiar la viabilitat 

i racionalitat dels existents en el municipi.

6. Fomentar la gestió en xarxa dels equipaments patrimonials del municipi integrant-los en el sistema regional i 

nacional corresponent per tal d’afavorir l’intercanvi, la eficàcia i eficiència en la seva actuació.

7. Dissenyar plans de foment de la lectura i la formació continuada en col·laboració amb els consells escolars del 

municipi i els centres de normalització lingüística.

8. Habilitar la nova Plaça Lluïs Companys per a la celebració d’activitats culturals d’ampli espectre.
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4. mitJanS de comUnicació

Els mitjans de comunicació públics locals han estat i són una peça fonamental en la creació i difusió d‘informació 

dels nostres municipis. La proximitat, el rigor i la plena dedicació, a vegades d’una manera altruista, no remunerada 

i majoritàriament des de la professionalitat que exerceixen dia rere dia a través dels nostres pobles i ciutats els 

converteix en un dels principals eixos de cohesió social i cultural del país.

El dret a la informació forma part de les llibertats bàsiques de la ciutadania i els mitjans de comunicació han 

esdevingut un important actor comunicatiu i social. L’existència dels mitjans locals ha  permès l’existència d’un 

sistema comunicatiu més descentralitzat, una possibilitat de participació de la ciutadania en els mitjans i també una 

major pluralitat de veus. 

En la recerca d’una major democratització de la ciutat ERC-Sant Feliu proposem:

1. Assegurar el compliment estricte del Decàleg de Comunicació Local, amb tot el que això implica.

2. Assegurar que el Consell de Comunicació exerceixi les seves tasques de control, i que es regeixi pel Decàleg. 

3. Defensar la prestació dels serveis de comunicació de proximitat com una necessitat per a la cohesió social, i per 

fomentar l’ús de la llengua catalana.

4. Enfortir i preservar els mitjans de comunicació de proximitat, reformulant aspectes dins l’estructura, 

funcionament i fiançament dotant-los dels recursos necessaris per la seva subsistència i viabilitat.

5. POLÍTICA LINGÜÍSTICA

1. Implicar en l’execució del PMNL les entitats culturals i esportives les associacions de defensa i promoció de la 

llengua, els partits polítics, els sindicats, les organitzacions empresarials i comerciants, les associacions de veïns, 

els d’immigrants i de cultures foranes, perquè, coordinadament amb l’Ajuntament, i l’Oficina o el servei  local de català 

actuïn d’impulsors i de supervisors de la normalització lingüística en el seu àmbit d’actuació.             

2. Exigir el requisit lingüístic en l’accés a llocs de treball de l’administració (funcionaris i laborals) i igualment 

exigir-lo als treballadors d’empreses subcontractades per a la prestació de serveis de l’Ajuntament.

3. Fomentar l’aprovació de plans de normalització lingüística interns, propis de l’Ajuntament.

4. Informar les empreses en el moment que sol·liciten l’autorització d’obertura o la notifiquen, de les obligacions 

que tenen, així com també dels organismes que les poden ajudar a resoldre tant el compliment de la legislació vigent 

com l’ús prioritari del català com a llengua de qualitat i modernitat. 

5. Introduir en l’ús informàtic de l’Ajuntament el programari lliure, com a mesura per fomentar l’ús de la llengua 

catalana.

6. Incorporar clàusules lingüístiques en la contractació pública, les subvencions, la signatura de convenis, els 

crèdits i els avals atorgats per l’Ajuntament.

7. Sol·licitar la tramitació en català de tots els processos judicials en què prengui part l’Ajuntament.

8. Incloure clàusules de normalització lingüística en els convenis amb les entitats i oferir el suport tècnic necessari 

per dur a terme les actuacions que hi indiquin.

9. Difondre les subvencions que la Generalitat concedeix a les actuacions normalitzadores i donar ajuts als 

comerços i a les empreses del municipi que avancin en l’ús del català. 

10. Informar a les empreses que la Generalitat de Catalunya disposa d’un punt d’atenció que les pot ajudar a 

incorporar el català en el seu treball quotidià.

11. Promoure plans d’entorn municipals per promoure l’ús del català com a llengua comuna i, per tant, com a eina 

integradora i de cohesió social de l’alumnat i les famílies del municipi.

12. Informar i difondre les activitats, els plans d’acolliment i els materials creats per la Generalitat de Catalunya, 

entre la població nouvinguda.

13. Vetllar per l’ús del català en tots els mitjans de comunicació local, sens perjudici d’afegir-hi altres llengües si es 

valora com a necessari.

14. Afavorir la creació i la literatura en català, mitjançant certàmens i concursos.

15. Promoure, a les biblioteques municipals, les subscripcions de la premsa local, comarcal i nacional en català, 

així com també el material audiovisual, la connexió a Internet i altres elements relacionats amb les tecnologies de la 

informació i la comunicació.
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6. SalUt

Esquerra Republicana defensa un model sanitari públic universal, equitatiu, de qualitat i finançat íntegrament a 

través d’impostos en tot allò que es essencial i que garanteixi el dret a la salut dels seus ciutadans i ciutadanes. Des 

d’Esquerra considerem que la protecció i la promoció de la salut és una prioritat bàsica, i per això és necessari un 

sistema de salut integral i proper que garanteixi la cohesió social, eviti les discriminacions, i sigui una eina caudal de 

justícia social. Per això, els ajuntaments juguen una peça clau dins d’aquest model, especialment en les competències 

pròpies de salut pública, i tenen un paper fonamental en els àmbits de la promoció, i la protecció de la salut i la 

prevenció de les malalties. I en coordinació real amb les àrees de serveis socials i així afavorir la visió i l’atenció global 

a la persona.

1. Promoure el treball intersectorial i transversal implantant, a tots els nivells, plantejaments de “Salut a totes les 

polítiques”.

2. Potenciar l’enfocament de salut comunitària mitjançant l’estreta col·laboració entre el serveis d’atenció primària 

de la salut, benestar social, i salut pública, basant la seva activitat en l’acció sobre els determinants socials de la salut. 

Impulsant la visió saludable i l’educació per la salut des de totes les àrees de l’Ajuntament.

3. Coordinar i donar suport a les accions de formació; promoció i prevenció que tinguin a veure amb la salut als 

centres educatius, al personal públic, a les entitats, etc.

4. Redefinir els governs territorials de Salut per aconseguir una major capacitat d’incidència en la planificació, la 

gestió i l’avaluació dels serveis de salut a nivell territorial.

5. Les accions municipals es duran a terme en coordinació amb la Agència de Salut Pública de Catalunya.

6. Fomentar la creació de xarxes de salut pública i comunitària a les administracions locals amb participació de 

tots els actors territorials. 

7. Promoure la participació dels agents econòmics i socials, i especialment dels locals de lleure per tal que col·laborin 

en intervencions en l’àmbit de salut.

8. Donar una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris existents i reforçar l’educació sanitària com 

a potenciadora de l’autonomia personal.

9. Dotar convenientment els recursos destinats a la prevenció i a la promoció de la salut posant l’accent;. 

especialment en la gent jove, la gent gran, les dones i les persones nouvingudes.

10. Col·laborar i co-dissenyar plans de salut comunitaris específics amb la participació de la ciutadania i dels actors 

socials amb objectius, accions concretes, indicadors i mecanismes d’avaluació permanents.

11. Organitzar xerrades informatives adreçades als pares i mares per tal d’oferir eines per educar en la salut als seus 

fills i filles.

12. Promoure l‘activitat física i l’esport com a eina educativa de promoció de la salut. Incloure les instal·lacions 

municipals en els programes de salut cardiovascular, metabolisme, osteoarticular,  gent gran..

13. Reforçar els programes que afecten més especialment a la salut i a la qualitat de via d’adolescents i joves, 

encara que no exclusivament. Aquest són, preferentment, els d’educació sexual -incloent la diversitat sexual-, 

l’atenció a la planificació familiar, els programes de prevenció i informació sobre les MTS (Malalties de Transmissió 

sexual) i els programes de prevenció i informació sobre els trastorns alimentaris i la salut mental.

14. Reforçar els programes de prevenció i informació sobre la drogodependència, l’alcoholisme i el tabaquisme.

15. Crear, si no existeix, un programa específic de la salut i la seguretat en el treball. La creació de programes de 

salut laboral són útils per tal de donar confiança i suport a empreses i treballadors.

16. Coordinar centres i serveis per l’atenció a les persones amb malalties mentals, conjuntament amb les 

administracions superiors, així com programes de suport pels seus familiars directes.

17. Impulsar el seguiment proactiu, conjuntament amb serveis socials, dels pacients crònics complexos i amb malaltia 

avançada, amb equips específics i coordinar les accions de salut amb afers socials i esports per a dissenyar programes 

adreçats a mantenir i augmentar l’autonomia de les persones i amb l’objectiu de treballar per un envelliment actiu i 

saludable amb polítiques i accions transversals.

18. Prioritzar iniciatives i dissenyar estratègies per promoure la vida independent de les persones grans tant al 

seu domicili com a la comunitat corn a element per a la millora de la seva salut en general.

19. Impulsar la construcció de noves residències, centres de dia i hospitals de dia públics i en règim de concertació 

amb la Generalitat, per part d’entitats i empreses, amb treball en xarxa amb els responsables de l’atenció sanitària i 

dels serveis socials.

20. Desplegar responsabilitats en salut pública (aigües , animals de companyia, locals, manipulació d’aliments, 

epidemiologia, instal·lacions amb risc de legionel·losi...)

21. Millorar els controls sanitaris i la informació sobre la distribució d’aigua per al consum humà.

22. Informar de manera regular rigorosa sobre l’estat de l’aire i impulsar de manera prioritària actuacions dirigides 

a disminuir el nivell de contaminació atmosfèrica.

23. Elaborar programes específics de control per a les plagues -rates, escarabats, tèrmits- i en particular les 

modernes -coloms, cotorres, gavines, gats.. -   i contribuir  en tot allò que estigui a l’abast per combatre les plagues 

del medi natural i rural.

24. Impulsar que els criteris d’edificació i els materials de construcció siguin els adequats per evitar afectacions 

clíniques derivades dels “edificis malalts”.

25. Promoure mesures per limitar al màxim les radiacions provinents de l’espectre electromagnètic.

26. Dotar d’aparells desfibril·ladors els equipaments esportius municipals, mercats altres espais públics d’alta 

freqüentació.

27. Potenciar el Consell municipal de salut com a òrgan de debat en temes de salut pública i comunitària.

28. Batallar per recuperar les urgències nocturnes a Sant Feliu.
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7. acció Social

L’eix de l’acció política dels ajuntaments d’Esquerra es basa en el benestar de la ciutadania i es recolza sobre uns 

principis d’universalitat en el dret d’accés als serveis socials i de participació.

1. Constituir el Consell municipal de serveis socials. Aquest òrgan, consultiu i de participació, format per l’Ajuntament 

i totes aquelles entitats, grups i associacions que col·laborin o treballin en qualsevol activitat relacionada amb el 

benestar social, serà el nexe entre l’administració i la ciutadania a l’hora de formular propostes, definir polítiques de 

benestar i veure’n i analitzar-ne l’execució.

2. Promoure el treball en xarxa i la coordinació dels serveis socials i els serveis sanitaris impulsant una història 

sociosanitària individual, comuna i compartida entre els responsables de l’atenció sanitària i dels serveis socials.                        

3. Dotar el municipi, si hi ha prou demanda, de serveis de residències assistides per a gent gran, pisos tutelats, 

centres de dia, residencies d’estada limitada i serveis de menjador, teleassistència, així com d’acompanyament de 

dia i residencials.

4. Dissenyar polítiques de suport a l’autonomia de les persones, de suport a la gent gran que viu sola i crear serveis 

d’atenció integral entre tots els agents implicats que donin resposta a les necessitats de les persones grans sense 

plena autonomia i també  a les persones que en tenen. 

5. Impulsar polítiques de suport a les famílies, respectant i considerant tots els models familiars.

6. Promocionar i donar suport del voluntariat i a l’acció voluntària en el marc de les entitats com a model de 

les persones compromeses en les necessitats socials. És important facilitar els serveis i els mitjans necessaris per 

desenvolupar una bona tasca. Hi hauran d’haver els elements imprescindibles de coordinació i de complementarietat.

7. Realitzar el catàleg de serveis socials, posant especial atenció en les necessitats derivades de les situacions de 

dependència.

8. Desenvolupar Plans  d’inclusió o d’Acció social que situïn les polítiques de prevenció de l’exclusió social al centre 

de les polítiques municipals.

9. Reconèixer i promoure el Tercer Sector com a agent social i no lucratiu que coneix, té  l’experiència i treballa  amb 

les persones en risc i en exclusió social.

10. Tenir present l’envelliment de la població, i per tant, potenciar l’envelliment actiu i preveure la necessitat de 

majors recursos sociosanitaris, com unitats d’atenció intermèdia, tant en serveis de titularitat municipal com en 

aquells que la competència és de les administracions superiors.

11. Coordinar-se amb el Departament de Benestar Social i Família i les administracions supramunicipals -Consell 

comarcal i diputació- per promoure actuacions o serveis com els centres d’atenció a la infància i a l’adolescència, fent 

especial atenció als mecanismes de detecció precoç de problemes i situacions de risc o d’exclusió social.

12. Vetllar per uns serveis òptims d’atenció domiciliària i per la cobertura de teleassistència especialment per 

persones soles majors de 85 anys i menors que presenten risc: per malaltia.

13. Estendre la idea dels contractes-programa entre les administracions i els diversos proveïdors de serveis, de 

forma coordinada amb les propostes definides i aprovades en el consell municipal de serveis municipals.

14. Deixar de parlar de despesa social i parlar d’inversió social i d’inversió en les persones com un element 

positivitzador i alhora facilitador de les contraprestacions per part de les persones beneficiàries.

15. Deixar de parlar d’ajuts socials i parlar de “suport a situacions de” o equivalents. Tot allò que te connotació de 

despesa i ajut, està mal vist per aquells que no ho reben.

16. Considerar els estudis fets en matèria d’ajuts a la immigració. Cal demostrar amb dades les informacions 

tendencioses.

17. Fixar un 0,7% d’inversió social en el pressupost municipal, sempre i quan sigui possible.

18. Potenciar els “Bancs de”: en alguns casos anem cap a una economia de subsistència i calen noves maneres 

d’aprofitament dels recursos comunitaris, de manera que es permet vehicular, quan s’escau, iniciatives solidàries. 

19. Promoure les escoles de famílies com un espai i un recurs formatiu i de suport al conjunt de les famílies.

20. Impulsar el sistema capitatiu en relació a programes i serveis integrats, per el desenvolupament de programes 

o serveis integrats entre serveis socials, salut i educació. 

21. Implementar les TIC en els serveis d’atenció domiciliària i com a suport a l’autonomia personal.

22. Crear un sistema integral de transport adaptat.

23. Promoure que els ingressos del consistori per motius sancionadors es destinin a programes socials.

24. Treballar activament i transversalment per prevenir les situacions de maltractaments, especialment per a la 

infància, les dones i a la gent gran. Establir protocols d’actuació per a la seva prevenció i models de suport i acció 

integral per a les víctimes.                                                                                  

25. Prevenir totes les situacions de dificultat personal i/o d’exclusió social.

26. Elaborar Plans sectorials per a la integració de les persones amb discapacitats, tant a nivell social com laboral. 

27. Adaptar la xarxa bàsica d’atenció primària a les noves situacions de pobresa.

28. Combatre les situacions de pobresa amb actuacions transversals i integrals de totes les regidories.

29. Desenvolupar accions de formació i suport a les persones que tenen cura de les persones dependents.

30. Establir mesures de suport i acompanyament, especialment als infants amb discapacitats -salut, lleure...
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31. Disposar d’alternatives d’habitatge per a totes aquelles persones i famílies en situació de pobresa, de risc i/o 

d’exclusió social.

32. Elaborar plans de minimització de l’impacte de la pobresa en la infància i els i les adolescents del municipi, 

entre altres, potenciar programes públics d’ajudes a l’alimentació ajudes econòmiques, conciliació.

33. Establir  una  xarxa  de  serveis  i  equipaments  socials  destinats  a  la  infància i la adolescència des d’una 

versant de prevenció, detecció i protecció de situacions de fragilitat social, maltractament, negligència, conductes 

de risc. (com poden ser les ludoteques infantils, i els centres oberts municipals).

34. Impulsar  programes  de  capacitacions   parentals,  escoles  de   pares  i  mares, acompanyaments domiciliaris 

en la cura dels infants i adolescents... en la línia de prevenció protecció de situacions de negligència o possible 

maltractament envers infants i adolescents.

35. Establir i fer seguiment dels indicadors socials que permetin un coneixement per part del govern local i de la 

ciutadania de la pobresa i de l’exclusió social.

36. Ajustar en tot moment la dotació pressupostària de les partides per a ajuts socials als criteris i les necessitats 

que s’estableixin en aquest treball conjunt entre els serveis socials municipals i les entitats abans esmentades. 

37. Universalització dels serveis d’atenció domiciliària (SAD). 

38. Fomentar l’autonomia de les persones amb discapacitat, des d’una perspectiva transversal i integradora.

39. Remarcar la prioritat de la funció social en el conjunt dels equipaments municipals: no n’hi ha prou amb tenir-

los, el que cal és que siguin accessibles a tota la ciutadania.

8. eSpoRtS

L’esport, al nostre país, és un fet social sobradament conegut per tothom, però també necessita gaudir del 

reconeixement social que mereix, pel paper que té com a motor de canvi. L’esport és un motor de canvi a nivell 

individual, ja que la seva incorporació a l’estil de vida de les persones els permet gaudir de major qualitat de vida. 

L’esport també és un motor de canvi social, ja que permet enfortir la cohesió social dels nostre poble a través de la 

incorporació del projecte esportiu del municipi al projecte esportiu dels centres docents, a través de la promoció de 

la salut a mitjançant l’esport o a través de la incorporació de les persones nouvingudes a la ciutadania plena, fent 

servir l’esport com a eina de socialització i d’arrelament al paí. L’esport és motor de canvi econòmic, amb capacitat de 

generar ocupació i riquesa, articulant un complex sector productiu i de serveis. L’esport és un motor del teixit cívic i 

associatiu de la nostra ciutat, un teixit que no té comparació en quantitat i en extensió i que és la base de l’assoliment 

dels resultats esportius dalt nivell l’esport català. Per això és cabdal donar el suport que mereixen als clubs i a les 

entitats esportives.

Per donar suport al teixit esportiu, de base, formatiu

1. Simplificar i objectivar les convocatòries d’ajuts econòmics als clubs i entitats esportives en base al % de tens 

i nenes escolaritzats al municipi.

2. Potenciar el Consell de l’esport, amb la participació de totes les entitats esportives federades, escolars i de lleure, 

per tal de poder definir i avaluar de manera conjunta polítiques esportives municipals. 

3.  Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura esportiva de la 

ciutat.

4. Dotar als clubs del material esportiu necessari perquè puguin implementar programes esportius de qualitat.

5.  Promoure la col·laboració entre entitats esportives a nivell comarcal.

6. Establir un diàleg estable i continu amb les entitats esportives. Establirem el Pla d’actuació esportiu 2015-2019 

amb la participació de tots els ens esportius en el  marc del Consell Municipal d’Esports, tenint com a referència el 

Pla estratègic de l’esport.

7. Optimitzar les instal·lacions actuals, garantint el bon funcionament, el manteniment i la distribució dels espais 

de la pràctica esportiva.

8. Impulsar el Pla Català de l’Esport a l’Escola. Fomentar l’esport a l’escola i l’esport de base, mitjançant l’impuls dels 

jocs escolars i la creació de mecanismes de suport, com el d’una Escola Esportiva Municipal. 

9. La realització de campus lúdics i esportius per l’estiu i per Nadal, especialment destinats als més petits.

Sant FeliU coheSionat

2928



Per potenciar l’esport educatiu, de salut i ciutadà

1. Promoure l’extensió a tots els centres educatius del Pla d’esport escolar, creant associacions esportives escolars 

als centres i promovent l’activitat física i esportiva no competitiva per a tots els nois i noies.

2. Potenciar, d’acord amb els centres docents i les associacions esportives escolars, la pràctica  esportiva en horari 

extraescolar.

3. Oferir una oferta d’activitat esportiva àmplia, tant en horaris -obertura nocturna de les instal·lacions- com de 

modalitats. 

4. Obrir les pistes i les instal·lacions esportives escolars a la pràctica esportiva de les entitats i de la ciutadania.                                                                      

5. Desenvolupar un Pla específic de lluita contra l’obesitat infantil; a través dels clubs esportius i dels centres 

educatius del municipi.                                

6. Desplegar un Pla de promoció esportiva als espais públics  -places, carrers, circuits de salut urbans, etc.- on es 

lligui l‘activitat física i el coneixement del patrimoni natural, cultural i arquitectònic del municipi.                                   

7. Promocionar la pràctica esportiva en família 

8. Promocionar la pràctica esportiva per gent gran, tant en els centres municipals com organitzant activitats físico-

esportives als centres de gent gran.

9. Desenvolupar activitats esportives especifiques per als col·lectius de discapacitats.

10. Desenvolupar espais virtuals, tant corporatius com a les xarxes socials, per a donar a conèixer la oferta 

esportiva i les activitats organitzades pel teixit associatiu esportiu del municipi.

Per a disposar d’unes instal·lacions esportives de qualitat

1. Programar inversions adequades per al manteniment, la millora i l’adequació dels equipaments esportius de 

xarxa bàsica.

2. Definir plans d’usos esportius per als espais naturals que permetin fer compatible la practica esportiva amb el 

manteniment de la seva qualitat, amb especial atenció a la practica d’esports de muntanya.

9. JUStícia 

Des d’Esquerra, propugnem incrementar l’educació de la ciutadania en matèria de justícia, la intervenció de la 

societat civil en la solució dels conflictes, la en la cerca de la justícia dels grups socials i multiplicació dels òrgans de 

recerca i consultius.

D’altra banda, l’administració local ha de configurar, sota uns criteris mínims de qualitat, els diversos serveis 

d’atenció i d’orientació a la ciutadania mitjançant una gestió directa o indirecta de la justícia. Cal procurar un mínim 

d’assessorament generalista o especialitzat en la defensa dels drets dels ciutadans i ciutadanes. Així, s’ha d’establir 

l’exigència d’una qualificació professional i una experiència prèvia mínima a aquelles persones que prestin el servei. 

Aquests serveis han de promoure les vies de resolució extra jurisdiccional dels conflictes, en especial la mediació, la 

conciliació i l’arbitratge i han d’establir progressivament mecanismes de prestació de forma telemàtica o telefònica. 

Amb l’objectiu d’assegurar la prestació d’un servei homogeni i de qualitat en tots els àmbits, s’ha de promoure la 

coordinació amb altres serveis d’atenció a la ciutadania d’altres administracions públiques.

La justícia de proximitat ha d incloure com a ultima ràtio, la funció decisòria, a càrrec d un jutge, que pot ser de 

pau, en els limitats paràmetres d’un conflicte en què el component jurídic no és l’essencial.

1. Vetllar per l’apropament de la justícia a la ciutadania des de l’escola i l’institut, com mecanisme de prevenció dels 

conflictes, i com a mesura per incrementar la implicació de societat civil en la millora del sistema judicial.

2.  Per tal de reduir la judicialització, implicar l’administració local en la resolució dels conflictes sota uns criteris 

de qualitat.

3.  Oferir assessorament i orientació jurídica a la ciutadania de manera coordinada i homogènia amb la resta 

d’administracions competents. 

4. Potenciar l’arbitratge de consum en les empreses públiques, com a sistema alternatiu per a resolució de 

conflictes menors i de conflictes derivats de contractacions en massa.

5. Promoure que en la contractació administrativa i en la gestió de serveis en règim de concessió per part d’empreses 

privades, s’inclogui l’arbitratge de consum en els plecs de condicions.

6. Promoure, des de l’administració local, una política d’incentius de l’arbitratge de consum mitjançant ajuts i 

signes de qualitat i de reconeixement de les empreses que s’hi sotmeten.

7.  Tenir en compte l’adhesió a la l’arbitratge de consum en l’atorgament d’ajuts i subvencions a aquelles empreses 

i establiments que ofereixin béns o serveis a les persones consumidores i usuàries.

8.  Apostar per una justícia de proximitat basada en l’oferiment integral dels diferents serveis de solució de 

conflictes, inclosa la funció decisòria, estructurada de manera coordinada i conjunta amb la resta d’administracions.                                               
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10. polítiQUeS peR a doneS

En l’actual Context de crisi econòmica, i encara amb un finançament dels ens locals insuficient i no resolt 

convenientment, fem novament una crida a la necessitat d’aplicar i desenvolupar polítiques municipals de dones.

Efectivament, les polítiques municipals són les més properes a la ciutadania. Són aquelles que detecten amb 

més rapidesa dèficits i a les quals se’ls demana les més immediates solucions malgrat la migradesa financera -i molt 

sovint tècnica- i amb el pobre marge competencial.

Volem posar l’accent en la necessitat de continuar impulsant les polítiques municipals de dones. Malgrat les 

dificultats econòmiques i de recursos, els municipis han de continuar sent els principals forjadors dels drets inherents 

a la ciutadania i  les polítiques de dones són una de les principals contribucions.

1. Promoure l’aprovació de polítiques públiques municipals de dones mitjançant polítiques de dones municipal el 

suport del pla comarcal de polítiques de dones i vetllar el seu compliment.

2.  Incorporar la perspectiva de gènere en el disseny i implementació de les polítiques municipals urbanisme  

mobilitat,  accessibilitat,  seguretat,  participació,  serveis socials,  atenció a diversitat, coeducació, gestió d’equipaments 

culturals...entre altres.

3.  Reconèixer i visibilitzar les experiències i la contribució de les dones als municipis a través de nomenclàtor, 

l’atorgament de premis o qualsevol altre reconeixement públic.

4.   Promoure la participació de les dones a tots els espais de participació municipals.

5.  Promoure la participació de les dones mitjançant el Consell Municipal de les Dones o altres grups de treball.

6.  Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista –tenint cura del llenguatge que s’utilitza en les comunicacions internes 

i externes de l’Ajuntament evitant l’ús sexista del llenguatge , fomentant accions formatives per a la població i els 

treballadors municipals per no caure en un llenguatge sexista.

7. Lluitar per l’eradicació de la violència masclista: en la prevenció i l’atenció a les dones i els seus infants - en 

col·laboració amb el SIAD de referència del territori i d’acord amb el desplegament territorial de la Llei 5/2088 del 

Dret de les dones a eradicar la violència masclista.

8. Incorporar els criteris de paritat en les juntes en el moment d’atorgar subvencions a les associacions del 

municipi.

9. Promoure la creació d’espais de trobada de les dones del municipi on realitzar activitats dirigides i d’intercanvi 

d’experiències.

10. Fomentar l’esport de base femení 

11. Promoure la formació en perspectiva de gènere al teixit associatiu

12. Desenvolupar el Pla d’Acció per a les Dones i l’Equitat de Gènere, garantint l’atenció a tots el col·lectius de 

dones.

13. Reforçar la regidoria de Polítiques d’Igualtat de Gènere i dotar-la de pressupost i de recursos humans.

14. Promoure la formació ocupacional i contínua de les dones en els nous sectors econòmics emergents i potenciar 

la contractació amb accions positives.

15. Dur a terme plans d’inclusió social amb perspectiva de gènere, que garanteixin la lluita contra aquestes 

situacions de manera transversal.

16. Realitzar plans transversals per fomentar l’equitat de gènere, garantint el compromís pressupostari de totes 

les regidories implicades en la seva execució.

Gestió del temps:

17. Promoure l’aprovació del Pla local sobre gestió del temps al municipi seguint les recomanacions realitzades 

per el Grups “Ara és l’hora iniciativa per la reforma horària” i altres guies editades per la Generalitat de Catalunya.

18. Garantir que els treballadors i les treballadores de l’ajuntament i de les empreses públiques municipals puguin 

disposar de la suficient flexibilitat horària laboral per contribuir a la conciliació de la vida personal i laboral.      

19. Afavorir la incorporació de la perspectiva dels temps a tots els àmbits de les polítiques locals.
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11. atenció i SeRVeiS peR a la diScapacitat

1. Recuperar el Patronat Municipal de persones disminuïdes, com a factor clau perquè l’àmbit dels discapacitats a 

Sant Feliu tingui una referència clara i pública; i com a peça clau per evitar caure en la marginalitat.

2. Garantir que en e planejament d’edificis públics es compti amb les entitats i associacions de discapacitats 

per garantir que l’accessibilitat estigui garantida; així com fer les intervencions necessàries en els equipaments ja 

existents on encara hi hagi limitacions d’accessibilitat per al col·lectiu de persones discapacitades. 

3. Permetre que les associacions i entitats de persones discapacitades verifiquin l’accessibilitat en l’urbanisme 

santfeliuenc.

4. Adaptar els portals informàtics municipals a les persones cegues. 

5. Vetllar pel treball en xarxa entre administració, comerços i entitats per incorporar dissenys universals 

perquè les persones amb discapacitat no siguin excloses a Sant Feliu. Un treball en xarxa que permetria garantir 

l’accessibilitat a tots els comerços, espais educatius, transports i espais d’oci i temps lliure de Sant Feliu.

4. Fer que les places en reserva per a la gent amb discapacitat, siguin convocades i fer una publicitat ostensible. 

5.  Fer campanyes periòdiques de sensibilització sobre l’accessibilitat.

6. Garantir un accés adequat a la cultura i festes locals i tradicionals.

7. Garantir la presència de places d’aparcament per  discapacitats a cada estament públic o d’alt interès pel 

discapacitat.

8. Regular l’ús fraudulent de la targeta d’aparcament per exemple  amb una renovació bianual de la targeta.

9. Garantir la figura de l’Assistent Personal a les persones que ho necessitin degut a la seva discapacitat per tal de 

realitzar amb la major normalitat possible les Activitats de la Vida Diària.

12. POLÍTIQUES PER A PERSONES LGBT

Totes les persones tenen dret a desenvolupar la seva vida, pública i privada, sense marginacions ni discriminacions.  

Per això, des de l’Ajuntament cal garantir aquest dret i promocionar el respecte a la igualtat de tracte, així com oferir 

els serveis que cada persona necessiti d’acord amb les seves condicions individuals i col·lectives.

1. Realitzar actuacions que promoguin l’eradicació d’accions homòfobes o tranfòbiques

2. Vetllar perquè no es produeixin actuacions discriminatòries als centres escolars ni a les empreses.

3. Vetllar per què els formularis i els registres municipals tinguin en compte la diversitat de models de família.

4. Establir un programa de suport a adolescents i joves LGBT, amb l’objectiu de lluitar contra situacions familiars 

conflictives, l’assetjament social/escolar i altres formes de violència per raó d’orientació sexual o identitat de gènere.

5. Proporcionar als centres escolars material sobre diversitat afectiva i sexual, tot assegurant la presència normal 

de l’homosexualitat en les accions de formació i d’informació sobre salut sexual, en especial l’adreçada als i les joves 

i adolescents.

6. Incorporar a les xarxes de participació local aquelles entitats o grups centrats en el col·lectiu LGBT, assegurant-

los el suport municipal i reconeixent-los un paper d’interlocutors.

7. Vetllar perquè totes la biblioteca incorpori fons documental i material LGBT.

8. Promoure xerrades amb les AMPAS i les persones educadores respecte de la diversitat sexual i afectiva i de 

models de família.

9. Garantir que almenys en un punt de Sant Feliu es distribueixin profilàctics les 24 hores del dia, així com la 

disposició gratuïta de productes i material informatiu actualitzat als Punts d’informació Juvenil.

10. Promoure accions adreçades a fomentar el respecte cap al col·lectiu LGBT

11. Actuar des de l’administració municipal enfront d’afirmacions, declaracions o actituds homòfobes provinents 

de les diverses comunitats religioses, d’entitats o personalitats del municipi.

12. Garantir que als programes educatius, socials i culturals es faci atenció a l’homosexualitat.
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13. POLÍTIQUES MIGRATÒRIES

Ens trobem amb una nova realitat de moviments migratoris, que requereix nous contextos d’acció en àmbits com 

el jurídic i de les polítiques públiques de ciutadania, però també en l’àmbit social i les percepcions.

La pregunta relacionada amb la immigració i ciutadania que ens hem és “Quins reptes pensem que cal prioritzar 

d’ara endavant?”

Per una altra banda, les polítiques municipals d’acollida i d’acompanyament han de tenir una especial atenció 

vers la protecció de les persones dins el marc jurídic actual, el qual suposa restriccions imposades per determinades 

lleis (accés a la sanitat), la irregularitat sobrevinguda motivada per la precarietat laboral i el Projecte de reforma de 

l’Administració Local del Govern Espanyol.

Altres aspectes que cal redefinir a nivell municipal són la política d’acollida cap a la política d’integració, de 

la governança protectora a la governança inversora, l’optimització de la gestió dels informes d’estrangeria com a 

oportunitat d’inclusió en el circuit d’acollida i la reflexió de les ordenances municipals quan aquestes incideixen més 

en l’estrangeria que en la integració.

Propostes per a la governança municipal

1. Fomentar la participació de catalans d’origen estranger tots els òrgans locals de participació ciutadana.

2. Creació d’una Taula Interdepartamental, liderada per l’alcalde, per dissenyar i executar els plans de gestió de 

la diversitat i la cohesió social.                         

3. Concertar amb el tercer sector, els instruments necessaris per a l’acompanyament de les persones nouvingudes.

4. Recomanem la incorporació de catalans d’origen estranger en tots els àmbits de la gestió municipal, si 

compleixen els criteris de selecció

5. Aprofitar la gestió dels informes d’estrangeria competència municipal per detectar i resoldre situacions 

familiars o personals derivades del procés migratori.

6. Dissenyar el programa d’acompanyament al reagrupament familiar, de manera que es produeixi en condicions 

òptimes i permeti el suport familiar durant els primers mesos de l’arribada.

7. Afavorir la interacció entre grups i associacions d’immigrants amb entitats socials i culturals del municipi.

8. Distribuir de forma equilibrada l’alumnat nouvingut a tots els centres públics i concertats, amb un itinerari 

d’acolliment acurat per als infants i les seves famílies, amb l’objectiu de garantir l’èxit escolar en igualtat de condicions.

9. Potenciar plans destinats a reformular estereotips i prejudicis envers els catalans d’origen estranger a través 

de la Xarxa Antirumors.

14. coopeRació i SolidaRitat

Defensar el compromís solidari amb el desenvolupament humà significa no només no fer marxa enrere en el 

seu finançament, sinó desplegar una política pública alineada amb un model de cooperació transformador que, al 

Sud, acompanyi processos locals per eradicar la pobresa, lluitar contra les desigualtats i prevenir les catàstrofes 

humanitàries i, al Nord, ajudi a construir una ciutadania crítica solidària i responsable mitjançant l’educació per al 

desenvolupament.

Propostes:

1. Establir criteris ètics, socials i mediambientals en les compres de béns i serveis municipals. 

2. Adherir l’Ajuntament a la Xarxa de Compra Pública Ètica.

3. Dedicar el 0,7% dels tributs municipals a polítiques de cooperació per al desenvolupament. 

4. Elaborar un Pla estratègic municipal de cooperació i solidaritat amb la participació dels actors locals.

5. Desplegar campanyes de sensibilització, millorar els mecanismes de transparència i activar canals per a la 

rendició de comptes com el millor mecanisme per enfortir una ciutadania critica compromesa amb el desenvolupament, 

la cultura de la pau i els drets humans i compromesa amb les polítiques de solidaritat, tant a nivell nacional com 

internacional.

6. Comprometre’s amb un canvi de model de cooperació al desenvolupament municipalista.
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15. GENT GRAN

En els darrers anys, els canvis demogràfics i l’evolució social han generat un important augment de l’esperança 

de vida a casa nostra, la qual cosa ha provocat un increment, que anirà en augment, del pes social de la gent gran. 

Les administracions tenen com a un dels principals objectius promoure la qualitat de vida i el benestar a tots els 

nivells en aquest procés d’envelliment. Des dels ajuntaments, doncs, cal promocionar un conjunt d’accions que han 

de portar a visibilitzar la gent gran, a fer-los partícips per exercir els seus drets i deures, sense oblidar de promoure 

la interrelació entre persones de deferents generacions.

1. Afavorir la participació de la gent gran en la formulació de les polítiques que els afectin directament.

2. Impulsar polítiques que afavoreixin la relació intergeneracional entre la gent gran i la gent

jove. Compartir temps i experiències.

3. Plans de dinamització socio-cultural per a la gent gran.

4. Estimular, integrar i promocionar la gent gran perquè es vinculi amb el seu entorn veïnal i socio-cultural.

5. Afavorir el voluntariat actiu en casals, centres cívics i associacions.

6. Sensibilitzar la ciutadania pel respecte i l’atenció a la gent gran. Fomentar les activitats intergeneracionals de 

tot tipus.

7. Impulsar polítiques per a un envelliment actiu, d’autonomia de les persones i de suport a la gent gran que viu 

sola.

8. Incrementar les actuacions esportives i d’exercici físic i totes aquelles encaminades a millorar la qualitat de vida 

i la salut.

9. Impulsar la participació en el foment, recerca, estudi i difusió de la memòria històrica i col·lectiva.

10. Promoure les Aules d’extensió universitària per a la gent gran, per tal que siguin espais per promoure 

l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements i d’experiències.

11. Afavorir l’aprenentatge de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) perquè la gent gran es 

desenvolupi personalment i aprofiti totes les possibilitats potencials de relacionar-se amb altres persones i conegui 

tots els recursos disponibles a la xarxa.

12. Promocionar les vacances, els intercanvis i el turisme per a gent gran que realment siguin culturals, formatius 

i convivencials.

13. Facilitar la mobilitat i promoure l’accés a activitats i serveis amb descomptes per tal de contribuir amb les 

persones grans amb menys recursos.

14. Impulsar la participació de les entitats de gent gran en els afers col·lectius del poble o la ciutat.

15. Potenciar l’atenció domiciliària, com aquell aspecte que pot donar major qualitat de vida, sempre i quan les 

condicions de la persona gran ho permetin.

16. Facilitar els àpats en Centres de dia i/o Residències a les persones gran que ho sol·liciten amb el corresponent 

informe dels Serveis Socials.

17. Adequar els espais domèstics de les persones grans a les seves necessitats per evitar riscos innecessaris 

(arranjament d’habitatges).

18. Promoure la construcció d’habitatges adaptats per a la gent gran, en el marc de les polítiques d’habitatge 

públic que impulsi l’Ajuntament.

19. Garantirem el bon funcionament del Consell Municipal de la Gent Gran 

20. Reforçar el servei de teleassistència per garantir la seguretat i l’autonomia de les persones grans.

16. JoVentUt

Programa JERC
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Sant FeliU SoStenible

1. SoStenibilitat

Esquerra Republicana, garantia per a un desenvolupament local sostenible

La sostenibilitat no és una opció ideològica o de vida, com sovint es pretén fer veure des d’alguns àmbits, sinó 

una premissa bàsica per a les polítiques modernes que, de debò, busquin la millora de la qualitat de vida, la justícia 

social i el benestar econòmic de la ciutadania sense malmetre les possibilitats futures.

El municipi com a primer esglaó en l‘organització social i política i com a part constituent bàsica del propi país, 

han d’afrontar un seguit de reptes que no només tenen a veure amb reivindicacions conservadores o basades en 

un ideal romàntic de manteniment del patrimoni natural o de l’equilibri territorial, que també, sinó que són reptes 

que venen determinats per factors estructurals del nostre model socioeconòmic i que afecten de manera palesa 

el territori, la qualitat de vida i la disponibilitat dels recursos immediats, fins a posar en entredit la viabilitat del 

funcionament actual.

No podem separar la idea de desenvolupament de la idea de sostenibilitat, ja són un sol concepte i cal actuar 

localment en conseqüència. Des de l’ajuntament, Esquerra assumirà el repte de fer de la sostenibilitat —en tots els 

seus sentits— el full de ruta per al desenvolupament integral de la ciutat, amb total coherència i responsabilitat.

Desenvolupament local sostenible

L’Ajuntament d’Esquerra traçarà estratègies de desenvolupament local sostenible que aniran més enllà de la 

durada d’un mandat i més enllà de les qüestions purament econòmiques o ambientals. Aquestes estratègies han 

d’integrar tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i territorials de Sant Feliu i marcar el full de ruta cap a 

l’assoliment d’un model de desenvolupament i de millora de la qualitat de vida perdurables.

Calen polítiques valentes per fomentar la producció i el consum local a través del planejament general, s’han 

de crear des de la base les condicions necessàries per aconseguir una economia de proximitat, és per això que son 

fonamentals las polítiques de cooperació entre municipis.

L’espai agrari ha d’ésser incorporat pels ciutadans com un equipament més de la ciutat, i per tant, hem de dotar 

aquests espais de la rellevància que es mereixen.

Cal tenir molt present les aportacions entorn el concepte i al paradigma de les smarts city, un nou

concepte però que cal tractar-lo en la seva globalitat, i no deixar-nos enlluernar amb les propostes de les grans 

corporacions que darrera d’aquest nou concepte, només hi tenen l’incentiu econòmic lligat als canvis tecnològics.

Sant FeliU SoStenible

Impuls per al sector primari

 1. Cal considerar estratègic per Sant Feliu, des del punt de vista econòmic, ambiental i, sobretot, territorial el 

rellançament d’un sector primari potent, basat en una producció de qualitat i en una transformació excel·lent que 

aportin valor afegit als productes.

2. Cal que elaborem un mapa dels espais d’interès agrícola del municipi, on el proveïment alimentari pot ésser una 

peça clau, on potenciarem a través de la intermediació pública els bancs de terres, ja sia de grans extensions com de 

la petita horta. Hem de reconèixer la terra com un bé a protegir.

3. Promoure àrees de protecció agrícola local, no com a reserves agràries, sinó com a veritables motors de 

producció de productes locals de qualitat.

4. Fomentar l’agricultura integrada, adaptada a les característiques del territori i que minimitzi la seva 

dependència hídrica i dels productes fitosanitaris, i així permeti la revalorització dels productes autòctons i dels 

seus transformats.

5. Impulsar l’agricultura ecològica des de la planificació i des de la gestió dels espais rurals, i potenciar les 

cooperatives de consum de proximitats a dins dels municipis.

6. Fomentar estratègies de promoció i comercialització que converteixin el mercat interior en el principal mercat 

dels productes autòctons mitjançant el suport de les noves tecnologies i la concertació amb el sector turístic local.

7. Protegir les activitats agràries i prioritzar-les per damunt de la pressió urbanística i els nous usos urbans.

El patrimoni natural i cultural, orgull i motor dels municipis

1. Vetllar pel manteniment de la qualitat del patrimoni cultural i natural de Sant Feliu com a element que configura 

la identitat local i potenciar-la com a generadora d’atractiu turístic i d’activitat econòmica.

2. Mantenir i recuperar la xarxa de camins rurals tradicionals.

3. Promoure els itineraris i centres d’interpretació de natura, històrics i d’interès etnològic.

4. Promoure els acords de custòdia, per tal d’implicar tots els agents —fins i tot externs— en la gestió i millora del 

medi local.
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Una planificació sostenible

L’Ajuntament ha de ser molt estricte en l’avaluació ambiental dels plans i projectes, valorant inclús quan més enllà 

de l’estricta obligació legal sigui recomanable subjectar un pla o projecte a avaluació ambiental per voluntat política.

1. ERC-Sant Feliu es compromet a que la modificació del PGM en l’espai del Torrent del Duc no es porti a terme. 

Evitarem la construcció d’un vial en zones protegides. 

2. Impulsar una planificació harmònica entre els usos humans, la seva funcionalitat i el patrimoni natural que 

garanteixi un medi local —urbà o natural— de qualitat, i que esdevingui pol d’atracció d’activitats de qualitat.

3. Apostar per un model de municipi compacte, vertebrat en la convivència d’usos, amb uns centres urbans forts 

i cohesionats i ben relacionats amb els barris.

4. Promoure una planificació local que posi en valor els recursos naturals, que inclogui el paisatge, els espais 

protegits, les capacitats productives del sector primari i de la indústria de transformació derivada de la producció 

agroalimentària.

5. Fomentar els sistemes de connexió biològica entre els espais oberts, l’espai construït i les masses forestals, i 

elaborar plans de gestió i preservació a nivell local dels espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic.

6. Recuperar la façana fluvial amb criteris d’integració territorial i de recuperació i protecció dels seus ecosistemes.

Foment de les polítiques mediambientals i de respecte a l’entorn 

1. Modificar el funcionament del Consell Municipal del Medi Ambient, perquè esdevingui un Consell de participació 

efectiva en polítiques de medi ambient per al seguiment de la situació ambiental al municipi i per a la elaboració 

i seguiment de mesures ambientals.

2. Desenvolupar l’ús energies renovables a les instal·lacions i serveis municipals.

3. Realitzar un estudi de millora dels espais naturals de la riba del riu Llobregat, del parc de Collserola i del parc 

del Cerdanet amb criteris ambientals i adequació d’espais per al lleure de la ciutadania.

Canvi climàtic

1. Impulsar i fomentar la nova economia ecològica i creadora d’ocupació. Prioritzar les iniciatives locals d’economia 

verda i els projectes empresarials innovadors.

2. Fixar mesures concretes que permetin reduir les emissions de CO2 , potenciant: incentius fiscals, especialment 

a les petites i mitjanes empreses, per a la modernització d’equipaments i dels processos productius; producció 

neta i estalvi energètic i d’aigua; estímul fiscal de la implantació d’energies renovables.

3. Reduir les emissions en els sectors difusos (agricultura, edificació, serveis, empreses que no estan dins del 

mercat d’emissions, mobilitat, residus, institucions i ciutadania) per mitjà de la concertació, les mesures de 

foment i una fiscalitat verda.

4. Potenciar el desplegament a nivell local el Pla català d’adaptació al canvi climàtic i el Pla de mitigació de canvi 

climàtic 2012-2020.

5. Dur a terme polítiques de pacificació dels trànsit, dins del casc urbà.

6. Seguirem desenvolupant el Pla Director de la Bicicleta.

7. Impulsarem les mesures del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible aprovat el 2010.

8. Continuarem impulsant l’Agenda 21 Local i Escolar.
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2. LA GESTIó DELS RECURSOS EN L’àMBIT MUNICIPAL

L’aigua: un bé preuat i escàs

1. Elaborar un pla municipal d’usos de l’aigua, amb especial èmfasi en la reutilització d’aigües depurades o de menor 

qualitat per a aquells usos que ho permeten —reg, neteja de vials, etc.

2. Fomentar la instal·lació i l’ús d’aparells reductors del consum d’aigua entre els veïns i veïnes —filtres d’aireig 

d’aigües, cisternes de doble descàrrega...

3. Elaborar una ordenança municipal per l’estalvi d’aigua, amb especial èmfasi en el foment d’actituds.

4. Controlar la qualitat de l’aigua, tant de l’aigua potable de les fonts naturals com la de les piscines públiques.

5. Fomentar la separació de xarxes d’aigües grises i negres en els nous habitatges, així com la doble xarxa de 

pluvials en les noves promocions urbanístiques.

La Gestió de l’aigua no és només reduir costos i millorar l’eficiència, sinó que també és aplicar mesures que ajudin a 

millorar la seva sostenibilitat:

6. Promoure estudis de tarifació per tal que el consum sigui més racional (trams adaptats a les necessitats o 

eliminar quotes de consum mínima.).

7. Estudiar la possibilitat de la municipalització del servei d’abastament.

Sant Feliu, cap al Residu Zero

L’estratègia de Residu Zero persegueix, per un costat, produir cada cop menys residus i, per l’altre, aconseguir 

que la totalitat dels residus tinguin una continuïtat en el cicle d’aprofitament. En aquest context, els municipis —i, per 

delegació, els consells comarcals— són una peça clau per aconseguir avançar cap a aquests objectius.

1. Promoure el consum racional per tal de contribuir a un canvi de cultura respecte els hàbits i les polítiques de 

reciclatge.

2. Establir un Pla ciutadà per al Residu Zero que impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per tal 

d’avançar cap a aquests objectius.

3. Estendre els sistemes exitosos de recollida selectiva

4. Impulsar la reutilització i el reciclatge dels envasos i fomentar la recuperació dels hàbits tradicionals no 

malbaratadors de recursos —cabàs, bossa del pa, etc.

5. Establir mecanismes de coordinació amb els comerços per tal de col·laborar en l’establiment de sistemes de 

dipòsit, devolució i retorn d’envasos. Facilitar la tasca al comerç amb assessorament i suport tècnic directe.

6. Renunciar a augmentar el pes de la valorització energètica dels residus, prioritzant el seu aprofitament material 

i disminuint paulatinament l’aportació a abocadors.

Cap a un Sant Feliu eficient i 100% renovable

La tasca, en aquest sentit, comença, també als municipis:

1. Elaborar un Pla estratègic de millora energètica.

2. Elaborar, dins de l’anterior, un Pla local d’estalvi i eficiència energètica. Mitjançant la introducció de mesures de 

foment com auditories gratuïtes, arribant inclús a connectar-se amb plans d’ocupació local per la formació de tècnics 

que puguin realitzar aquestes tasques.

3. Elaborar un mapa local de potencial energètic renovable, per tal de conèixer les potencialitats de Sant Feliu.

4. Promoure modificacions amb criteris ambientals —bioclimàtics i de funcionalitat-, en les instal·lacions dels 

edificis públics per tal d’anar incorporant criteris de sostenibilitat.

5. Establir bonificacions de l’impost de circulació als vehicles que consumeixin exclusivament o prioritàriament 

energies renovables.

6. Fomentar, mitjançant subvencions directes i/o bonificacions de l’impost d’obres, la incorporació d’energia solar 

tèrmica i d’altres mesures d’estalvi energètic als edificis existents.

7. Promoure les cobertes fotovoltaiques sobre equipaments públics o sostre de promoció pública —habitatges o 

polígons—, mitjançant la fórmula de “lloguer de sostres”, extensiu a sostres privats.

9. Fer, on s’escaigui, estudis locals de viabilitat per a petites centrals de biomassa —per a producció de calor o mixta 

elèctrica/calor.

Contaminació/Qualitat del medi

1. Promoure les implantacions industrials i productives baixes en emissions de carboni.

2. Estendre els controls sobre la contaminació acústica i completar el desplegament de la llei, dotant de mitjans 

tècnics i humans.

3. Promoure campanyes locals per l’eliminació de les bosses de plàstic, prioritàriament en equipaments municipals, 

com els mercats municipals.

4. Generalitzar l’ús d’asfalt sonorreductor en la nova pavimentació de carrers.

Protecció dels animals

1. Seguir treballant, en la línia mantinguda sempre per Esquerra, per la dignificació i el respecte de la vida dels 

animals amb qui compartim tant els espais urbans com els rurals o naturals.

2. Elaborar programes transversals i interdepartamentals per socialitzar la necessitat de l’adopció, el no 

abandonament i la tinença responsable dels animals de companyia.

3. Promoure programes educatius proteccionistes i de tinença responsable adreçats als escolars.
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3. URbaniSme

Amb l’urbanisme es configura el model de Sant Feliu, i per tant el seu espai social. Decisions d’aquesta 

transcendència cal que es facin amb la participació de tots els actors en la seva condició de ciutadans, interessats 

qualificats (propietaris), i resta de poders públics.

Des d’Esquerra defensem un urbanisme deliberatiu subjecte a control democràtic, de fort contingut social que 

validi la subjecció de cada proposta a l’interès general sota el paradigma del desenvolupament urbanístic sostenible. 

Són moltes les previsions normatives que permeten un apoderament ciutadà real en la presa de decisions i la 

fiscalització dels processos urbanístics al servei de la transparència:

1. La generalització dels programes de participació ciutadana més enllà dels supòsits legals exigibles es una bona 

praxis a adoptar per l’Ajuntament d’Esquerra Republicana.

2. La fiscalització dels indicadors que obligatòriament ha de contenir el planejament per valorar la seva 

conveniència d’acord amb el principi d’utilització racional del territori s’ha de maximitzar:

•	Indicadors	de	creixement	econòmic	i	poblacional	que	justifiquen	el	pla.

•	Els	recursos	hídrics	i	energètics	a	que	s’ha	d’ajustar	el	planejament

•	Avaluació	de	la	mobilitat	generada

•	Riscos	geològics	i	capacitat	de	càrrega	contaminant	del	territori

•	Necessitats	quantitatives	i	localització	de	l’habitatge	social

3. La generalització dels informes de seguiment de l’execució del planejament previstos a la legislació per avaluar 

la sostenibilitat ambiental i econòmica de les actuacions, és un instrument a l’abast dels governant per gestionar el 

ritme de l’urbanisme i corregir decisions quan s’escaigui.

4. Apostem clarament a favor d’un model de Sant Feliu sostenible i respectuós amb el medi natural sobre la base 

de la utilització racional del territori per compatibilitzar el creixement i el dinamisme econòmic. 

5. Proposem un model de Sant Feliu ordenat i equilibrat, amb una utilització racional i del territori d’acord amb el 

model territorial de desenvolupament urbanístic sostenible. Un Sant Feliu equilibrat entre el règim de sòl urbà i no 

urbanitzable. Un Sant Feliu ordenat, ben compensat i estructurat.

6. Potenciem un model de Sant Feliu compacte, mediterrani, que moderi el consum del sòl. Treballem per la 

utilització eficient de les àrees urbanes, la renovació i la reutilització dels teixits urbans per compactar la demanda 

d’espai per habitatge i per activitats econòmiques.

7. Promovem un model urbanístic de Sant Feliu al servei de les persones i de la cohesió social, on el municipi sigui 

un espai de trobada, relació i integració a una identitat comuna; en definitiva la construcció quotidiana de l’espai 

cívic.

8. Dissenyem un Sant Feliu amb veritables espais públics. Hem de liderar la construcció d’un espai cívic amb 

l’objectiu de teixir un espai de convivència real, fet i viscut pels ciutadans i ciutadanes. 

Cal tenir present, que Sant Feliu ja no pot créixer de la mateixa manera que ho han fet en els darrers anys. En 

el propers anys o en la propera dècada, el manteniment, la rehabilitació i la millora de l’existent ha d’ésser la nostra 

premissa.

El procés de transformació de Sant Feliu serà molt més lent, i per tant ha d’ésser més reflexiu i alhora més flexible, 

ja que buscarem al màxim l’eficiència i la rendibilitat dels recursos tant a nivell econòmic, social i mediambiental.

L’actuació de l’administració i els organismes amb competències urbanístiques han d’ésser el màxim de transparents 

i abandonar l’opacitat vers els ciutadans. Per això, també cal una implicació dels ciutadans (coresponsabilitat) en 

la comprensió de la disciplina urbanística. Millorem les eines que permetin que als ciutadans no experts, puguin 

entendre els processos que succeeixen amb el planejament urbanístic, cal ser molt més transparent , no ens podem 

limitar a només donar accés als documents i als procediments.

Aquest nou urbanisme no pot oblidar la incorporació dels reptes tecnològics i socials present en les aportacions 

entorn el concepte i al paradigma de les smarts city.

Municipi sostenible i respectuós amb el medi natural

1. Establir rutes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire lliure de les diferents zones del 

nucli urbà entre ells i amb els espais naturals més adequats de l’entorn del nucli.

2. Elaborar plans de gestió i preservació a nivell local dels espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic, o que 

compleixen una funció compensadora de les activitats urbanes. 

3. Impulsar la preservació activa del sòl no urbanitzable i perseguir de manera eficaç les infraccions urbanístiques.
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Sant Feliu ordenat i equilibrat

1. Elaborar un catàleg de patrimoni local per tal de preservar els béns culturals d’interès locals en totes les seves 

vessants —històric, natural, arqueològic...—, fent una especial atenció al patrimoni arquitectònic.

2. Vetllar per l’embelliment del paisatge urbà —neteja de carrers, rehabilitació de façanes, redacció de la carta de 

colors i de materials, enjardinaments...

3. Afavorir la compactació i la integració de les activitats del municipi, i promoure polítiques d’ordenació del 

territori que facin impossible la creació d’un continu urbà amb els municipis veïns.

4. Relligar els barris en l’espai urbà per articular l’estructura viària i de serveis.

5. Fugir del sistema de creació d’urbanitzacions que provoquen un creixement desordenat i dispers i tenen un 

cost de manteniment molt alt per al conjunt de la població.

6. Redacció de mapes de soroll orientats a actuacions que tenen per objecte prevenir o reduir la contaminació 

acústica a què està exposada la població i la preservació i/o millora de la qualitat acústica del territori.

7. Establir, a través d’ordenances municipals, sectors i horaris de baix nivell de soroll en les zones residencials del 

municipi.

8. Afavorir, en el planejament urbanístic, el desenvolupament del petit i mitjà comerç urbà i l’equilibri entre els 

diferents formats d’oferta.

Sant Feliu compacte

Ens referim a aplicar conceptes més adequats cap a models productius de cicles tancats on la descentralització 

és la clau, repensar quin paper hi juga a Sant Feliu cada barri. Dotem-los de les eines autosuficients per aconseguir 

un Sant Feliu policèntric.

1. Construir la ciutat des de la proximitat, volem que tots els barris puguin decidir i gestionar els recursos en funció 

de la seva realitat.

2. Promoure un urbanisme tendent a crear un municipi compacte i continu, dens, policèntric, multifuncional i 

participatiu: la ciutat complexa.

3. Valorar la possibilitat de fer reserves de sòl amb destí al patrimoni públic de sòl i habitatge i la delimitació 

d’àrees de tempteig i retracte amb la mateixa finalitat, més enllà dels sòls per equipaments obtinguts per cessió 

urbanística quan sigui necessari com a estratègia per alliberar sòl.

4. Fer propostes urbanístiques encaminades a la renovació i regeneració urbana coordinant la legislació urbanística 

amb els programes de rehabilitació dels plans d’habitatge.

Sant Feliu al servei de les persones

1. Aprofitar els espais naturals per a les persones, creant zones per a l’esbarjo, el passeig i l’esport on es pugui anar 

amb bicicleta o simplement caminar amb una relativa tranquil·litat.

2. Racionalitzar l’espai urbà per facilitar la mobilitat de les persones discapacitades o amb mobilitat reduïda, 

especialment disposar d’aparcaments reservats a aquest efecte.

3. Crear circuits urbans per a la pràctica de l’esport.
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4. HABITATGE

EL PLA LOCAL D’HABITATGE

El Pla Local d’Habitatge és l’instrument adient per al desenvolupament d’una política d’habitatge a nivell local, 

tota vegada que ha d’incloure la diagnosi de la situació de l’habitatge al municipi i les necessitats i els programes a 

desenvolupar de manera coordinada amb els plans urbanístics.

Una vegada aprovat, la creació d’un observatori local d’habitatge actualitzat semestralment, que permeti conèixer 

l’evolució del mercat de sòl i de l’habitatge, de renda lliure i de lloguer, amb informació de preus, transaccions, 

superfícies, esforç familiar, etc., és rellevant per l’actualització del Pla.

La Diagnosi del Pla Local ha de contenir totes les dades de necessitats d’habitatge, trams de renda, franges 

d’edat, famílies en risc d’exclusió residencial pel correcte disseny dels programes.

Els reptes a que s’haurà d’enfrontar l’acció política seran:

1. Garantir el compliment del mandat de solidaritat urbana (15% del total del parc d’habitatge destinat a polítiques 

socials en 20 anys) mitjançant les reserves adequades de sòl en el planejament destinades a habitatge protegit.

2. Consolidar una política de sòl basada en la no venda del mateix i en la actuació proactiva de l’Ajuntament respecte 

a actuacions urbanístiques paralitzades que siguin estratègiques, per exemple pagant quotes d’urbanització dels 

promotors a canvi del sòl edificable.

3. Ampliar el parc de lloguer assequible buscant mecanismes per garantir tant la nova construcció com per 

mobilitzar habitatges desocupats. (Convenis SAREB cessió habitatges desocupats pel lloguer social. Protocols per 

sancionar els habitatges buits de manera injustificada. Programa de mediació pel lloguer social)

4. Potenciar els mecanismes per evitar pèrdues d’habitatge i donar el màxim de resposta en cas que aquestes es 

produeixin.(Posada en funcionament de la taula d’emergències social i oficina de mediació Ofideute a més dels ajuts 

al pagament de l’habitatge previstos.)

5. Ampliar el serveis i tipus de resposta a la manca d’allotjaments. ( Xarxa d’Habitatges d’Inserció)

6. Impulsar la rehabilitació per garantir el compliment de les obligacions envers l’ús de l’habitatge, tant pel que es 

refereix a per edificis en mal estat; com per afrontar el problema d’habitatges buits allà on sigui necessari. També per 

raons d’eficiència energètica i posar en valor tot e parc construït minimitzant els nous desenvolupaments.

7. Ampliar les competències de l’oficina “Borsa jove d’habitatge”, expandint els serveis que actualment presta per 

tal que doni servei a tota la ciutadania.

Creació d’una empresa pública

La  legislació estatal dificulta la creació d’empreses públiques que gestionin polítiques d’habitatge si són 

deficitàries.

Tot i això la creació d’una empresa pública permet dotar-se d’un instrument de gestió descentralitzada, la qual 

cosa significa posar en marxa de manera integrada aquelles polítiques

d’habitatge pròpies del Pla d’habitatge.

L’empresa pública ha de tenir funcions de promoció del sòl i l’habitatge, i la possibilitat d’adscriure-hi l’Oficina 

local, tot això sense perjudici d’aquells programes propis de l’Ajuntament. La utilització de l’empresa pública com 

a ens descentralitzat i amb la qualificació jurídica d’entitat urbanística especial, permet l’exercici de competències 

urbanístiques de gestió de sòl com a proveïdor de serveis urbanístics municipals, creant un marc de relació entre 

l’Ajuntament i l’empresa.

També permet crear el Patrimoni municipal del sòl i l’habitatge com a registre de béns patrimonials específic 

adscrit i gestionat per l’empresa.

Ara bé per funcionar l’empresa necessitarà un contracte de prestació de serveis entre l’Ajuntament i l’empresa 

per la gestió dels serveis d’habitatge de competència municipal o acordats amb altres administracions adscrits a 

l’Oficina local d’habitatge.
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5. mobilitat

Una mobilitat equilibrada

Des d’Esquerra optem per unes polítiques locals basades en el reequilibri de la mobilitat com a resposta del 

continu augment de la mobilitat de les persones i de les mercaderies, fet que ha accentuat els conflictes generats 

pel trànsit, com ara la congestió, la contaminació acústica i ambiental o l’accidentabilitat. Cal tenir present que el 

transport públic és la clau a l’hora d’aconseguir una mobilitat equilibrada, i en aquest sentit serà la prioritat en les 

polítiques locals d’Esquerra. Per això, des de l’ajuntament també posarem l’accent en la gestió i en l’educació de la 

mobilitat.

El desplaçament més sostenible és aquell que no es produeix, o que podem fer més proper, pel què el disseny 

de les ciutats i la col·locació dels seus equipaments o centres generadors de mobilitat en són peça clau per una 

mobilitat sostenible i amable. I en els nuclis urbans els modes de transport més eficient i sostenibles són anar a peu 

i en bicicleta.

La mobilitat a peu i en bicicleta i l’espai urbà de convivència

Els canvis en la jerarquització viaria es poden assolir a partir d’actuacions toves i barates dins l’àmbit urbà, a 

través de petites modificacions en la circulació, a partir d’actuacions mitjançant el mobiliari urbà i pintura vial. Es 

fonamental i econòmicament molt factible.

1. Establir carrers per a ús preferent o exclusiu per a vianants i ciclistes, eixamplar les voreres i crear illes per a 

vianants.

2. Millorar l’accessibilitat i suprimir les barreres arquitectòniques.

3. Optimitzar els temps dels semàfors per a vianants.

4. Instaurar camins escolars segurs com a itineraris preferents escollides entre els recorreguts més utilitzats pels 

infants per anar al seu centre d’ensenyament.

5. Prioritzar la protecció davant l’aparcament irregular als passos de vianants, a les parades d’autobús i 

l’aparcament en doble fila a les vies principals. Vetllar per les indisciplines que perjudiquen al vianant o el Transport 

Públic.

6. Integrar paisatgísticament les vies de vianants per a dignificar-les i fer-les més atractives.

La mobilitat en transport públic col·lectiu

1. Millorar els serveis de transport públic amb recorreguts més ràpids entre els punts d’atracció principals del 

municipi.

2. Reforçar els serveis extraordinaris de transport públic, especialment en horari nocturn, pensant sobretot en 

les necessitats de la gent jove, tenint present però que la majoria del Transport Públic nocturn fora de l’AMB es 

competència de la Generalitat.

3. Adaptar el servei a persones amb mobilitat reduïda.

4. Instaurar avantatges tarifàries per a la gent gran o el jovent mentre no es desenvolupi el finançament del 

Transport Públic de manera estable per Llei en els termes previstos a la Llei 9/2003.

La mobilitat en bicicleta

1. Promoure l’ús de la bicicleta en la trama urbana i en desplaçaments interurbans curts i/o planers, amb la 

consolidació o extensió de la xarxa de carrils bici coherent i segura que tingui en compte la suficiència i la continuïtat 

dels itineraris.

2. Millorar la senyalització per a bicicletes.

3. Crear vies verdes o carrils-bici intermunicipals.

4. Fomentar i regular l’ús de la bicicleta amb mesures que atorguin respecte per al vianant.
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6. SEGURETAT

La seguretat és avui fonamental per concebre l’espai cívic equilibrat, on el civisme i la convivència son quelcom 

inherent a l’actual estat del benestar.

Les polítiques locals d’Esquerra en termes de seguretat estan enfocades a impulsar canvis en els models actuals 

locals per tal d’aconseguir construir un nou model on la convivència i la seguretat configurin un espai cívic el més 

lliure i igualitari possible per tal d’avançar cap a una societat cada vegada més justa.

Per tot això, cal garantir un marc comú de convivència on tothom compleixi les normes, ja sigui en els espais 

públics com també en els comunitaris, que són la clau per a un municipi cívic. Els valors de la confiança, la proximitat 

i l’ordre han d’inspirar aquest marc que configura un nou model de seguretat en l’àmbit local basat en la coordinació 

i transversalitat de molts departaments de l’administració local, per exemple amb el de la neteja i la conservació dels 

espais.

En aquest model de seguretat un actor molt important és el paper de la policia local com a referents de la 

seguretat local, ja que aquesta s’ha de fonamentar en primer terme en una aposta clara i contundent per la policia de 

proximitat, el contacte directe amb la ciutadania, fet que ajudarà a la prevenció de certes situacions o percepcions de 

risc. L’objectiu final ha d’ésser que la ciutadania se senti ben atesa i segura per tal d’aconseguir coresponsabilitzar-la 

amb tota política pública que tingui com a objectiu preservar el bé comú en totes les seves manifestacions.

Per tant, entenent la seguretat des d’un punt de vista preventiu, més que reactiu, és obvi que tota

política que la fomenti s’ha d’interrelacionar amb la convivència i el civisme per tal de garantir els

drets i els deures dels nostres conciutadans en relació a aquella. Això fa necessari disposar d’altres serveis 

complementaris, com el d’agents cívics i mediadors, per tal de desenvolupar una política local de seguretat en 

majúscules.

Per tot això, cal:

1. Desplegar la policia de proximitat com un element vertebrador més de la bona convivència al municipi.

2. Universalitzar la figura dels agents cívics, amb coordinació amb la policia local, per informar i divulgar a peu de 

carrer les ordenances de civisme dels municipis.

3. Desplegar un servei de mediació comunitària, amb coordinació amb la policia local, per intervenir i atendre 

conflictes veïnals i malentesos.

4. Impulsar polítiques i accions per fomentar la cultura del respecte a les persones i a l’espai públic com a principals 

elements de promoció i defensa de la qualitat de vida de la ciutadania.

5. Garantir el respecte als drets de les persones, així com el compliment de les obligacions que les normes 

democràtiques i cíviques situen en l’àmbit de la responsabilitat de la ciutadania.

6. Implicar-se activament en l’atenció personalitzada i en el desenvolupament dels serveis necessaris per a totes 

les dones i els seus fills i filles en situació de violència masclista. 

7. Facilitar als propietaris i propietàries d’animals domèstics el compliment de la normativa pel que fa a la tinença 

d’animals perillosos, així com la implantació del xip d’identificació. 

8. Vetllar per garantir el compliment de les normes que obliguen les activitats d’oci nocturn a ser respectuoses 

amb la qualitat de vida de la ciutadania. L’Ajuntament, mitjançant formes de participació ciutadana, impulsarà 

mesures que facin compatibles les activitats d’oci nocturn amb el descans de les persones, i l’estricte control dels 

aforaments.

9. Incrementar la col·laboració entre la policia local i els Mossos d’Esquadra, en el marc de les juntes locals de 

seguretat i avaluar conjuntament els programes de prevenció i coordinació en matèria de seguretat.
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L’Ajuntament té un paper rellevant com a motor econòmic i també en la definició del nou model econòmic. 

L’impuls de les polítiques s’ha de fer de manera coordinada entre les diferents administracions. També, és necessari 

remarcar que, en l’actual escenari de transició nacional, els ens locals tindran un rol molt important i, eventualment, 

caldrà que estiguin al costat de la Generalitat, molt especialment en polítiques de deute públic i tresoreria, en que la 

Generalitat en correspondència ha d’estar al costat del món local amb un millor tracte de les transferències pendents.

En aquest procés de transició nacional, no podem obviar l’envestida del Govern espanyol contra l’autonomia 

local. Aquesta política sistemàtica de menyspreu envers els poders locals es va posar de manifest amb l’aprovació 

de la Llei estatal 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local. Amb aquesta 

Llei es limita de facto la lliure actuació dels municipis en molts aspectes. 

Per Esquerra és una prioritat que els municipis del nostre país endeguin i desenvolupin, amb caràcter prioritari, 

polítiques de promoció econòmica coordinades amb l’Administració de la Generalitat. Només d’aquesta manera 

aconseguirem treure el país de la crisi i iniciar la remuntada de l’economia.

A continuació es presenten els principals eixos de treball.

1. EL PACTE LOCAL PER L’OCUPACIó

Proposem la potenciació de la Taula per a l’Ocupació com a ens on participen els agents econòmics: representants 

institucionals, empresaris, sindicats, agrupacions de comerciants, assemblees d’aturats... . En el marc de la Taula 

per a l’Ocupació es proposaran i es debatran les línies marc d’actuació que es materialitzaran en l’elaboració i la 

implementació del Pacte Local per a l’Ocupació (PLO). En l’elaboració de les polítiques públiques de promoció 

econòmica és imprescindible tenir instruments de diagnosi d’allò que succeeix al mercat i fer un seguiment dels 

principals indicadors socioeconòmics, especialment l’indicador del nombre d’aturats del municipi registrats al Servei 

d’Ocupació de Catalunya. 

Eixos de treball:

1. Fomentar la cooperació publico-privada entre les administracions públiques i els agents privats implicats, com a 

criteri general per garantir la viabilitat dels projectes de dinamització econòmica i d’ocupació.

2. Treballar conjuntament amb els ens locals veïns i els ens supralocals a l’hora de planificar i dur a terme 

actuacions per tal de garantir la millor eficiència possible dels recursos públics que es destinen a promoció 

econòmica. 

3. Conèixer les competències de les persones aturades amb l’objectiu de millorar la seva ocupabilitat i procurar el 

seu encaix amb les necessitats de les empreses.

4. Detectar les necessitats formatives de les persones i les empreses per a millorar l’ocupabilitat en el nostre 

territori elaborant programes conjunts.

Sant FeliU empRenedoR

2. comeRÇ

La promoció d’un model comercial arrelat a la trama urbana, modern i dinàmic, amb una pluralitat

d’oferta competitiva i equilibri entre formats, és una peça essencial per a la cohesió social, la coherència urbanística 

i la identitat de Sant Feliu. En aquest sentit, l’articulació i el reforçament dels eixos comercials urbans basats en 

l’oferta de producte de consum quotidià han de ser les línies definitòries de la activitat municipal d’Esquerra.

Cal  seguir potenciant l’associacionisme comercial. El treball estret entre aquestes associacions i l’administració 

és un primer esglaó de la col·laboració público-privada.

Eixos de treball:

1. Potenciar i defensar el comerç urbà de proximitat com a mecanisme per a afavorir la dinamització i la vitalitat 

de Sant Feliu.

2. Eliminar la Taxa d’obertura a nous comerços per potenciar la dinamització comercial i econòmica de Sant Feliu.

3. Donar tot el suport a l’obertura de nous comerços a santfeliuencs en situació d’atur.

4. Buscar espais de diàleg i col·laboració amb les entitats de comerciants dels municipis per a generar accions 

d’actuació conjuntes (fires, jornades, setmanes temàtiques, ...).

5. Garantir la definició d’un model comercial estratègic, que identifiqui i potenciï els eixos comercials existents, 

l’articulació de l’oferta municipal en el context del territori al qual pretén donar servei i l’abastiment de les noves 

àrees de creixement urbà en el propi terme municipal.

6. Impulsar l’aplicació de noves formes de gestió dels centres comercials urbans, que permetin superar les 

limitacions del model actual de dinamització comercial i consolidin la concertació publico privada, mitjançant l’impuls 

de les Comunitats de Cooperació Econòmica Urbana.

7. Afavorir entorns comercials basats en la diversitat d’oferta proposant, si s’escau, els instruments urbanístics 

més adients en cada cas.

8. Facilitar la informació sobre els locals buits i agilitzar en la mesura del possible les tramitacions amb altres 

àrees municipals.

9. Promoure activament l’ús de la llengua catalana en el comerç urbà, tant a la retolació com a l’atenció al client, 

difonent el missatge que l’idioma és un valor afegit a la qualitat del servei.

10. Vetllar per la disciplina de mercat i la igualtat de condicions de competència entre operadors comercials com 

a element de defensa dels drets de les persones consumidores.
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3. meRcatS mUnicipalS i Foment del pRodUcte de pRoXimitat i tempoRada 

   (SloW Food)

Cal que els mercats continuïn desenvolupant la tasca de dinamització econòmica. Atès la importància que té 

l’alimentació en la salut, cal vincular els mercats municipals com a centres de promoció dels hàbits saludables, 

amb una funció primordial de la formació en els centres escolars. En aquest sentit, els mercats han d’esdevenir 

potenciadors de l’agricultura que utilitzi sistemes de producció respectuosos amb l’entorn i que garanteixi, alhora, la 

màxima seguretat alimentària dels productes de proximitat i de qualitat, a fi de promoure i dinamitzar les economies 

locals.

1. Impulsar la dinamització, la modernització i la viabilitat econòmica dels mercats municipals.

2. Vincular la promoció i la dinamització dels mercats municipals als eixos comercials existents.

3. Promoure el consum de productes de la terra, autòcton, de proximitat i de temporada, identificant l’origen del 

producte a l’àmbit geogràfic on es comercialitza, especialment els agrícoles i pesquers.

4. Promoure les cooperatives de consum de l’agricultura que utilitzi sistemes de producció respectuosos amb 

l’entorn i que garanteixi, alhora, la màxima seguretat alimentària. Per assegurar la viabilitat del sector agrari, hem 

d’apostar per a què totes les produccions arribin als mercats i que sigui el consumidor, en funció del seu criteri, 

que compri un o altre tipus de productes. 

6. Promoure tallers i xerrades als mercats municipals posant en valor l’alimentació segura i saludable. 

7. Establir un programa de xerrades a les escoles per educar els petits i joves i donar-los criteri per a que segueixin 

una alimentació saludable.

8. Donar a conèixer les iniciatives de desenvolupament dels productes de proximitat i de temporada (Slow food 

i Km 0).

9. Vetllar per l’entorn físic on es desenvolupa el mercat no sedentari i per la seva continuïtat com a canal de 

distribució propi que compleix unes funcions d’accessibilitat, proximitat, amplitud d’oferta, competitivitat en preu, 

dinamització del municipi i punt de trobada i socialització de la ciutadania.

10. Vetllar per la supervivència de les petites explotacions familiars de caràcter agrícola.

11. Potenciar els mercats de venda no sedentària com a canals de comercialització de qualitat, amb incidència en 

els circuits curts de distribució alimentària i plenament integrats en la realitat comercial dels municipis. Desenvolupar 

polítiques formatives dels professionals del sector per a garantir el futur del mercat i dels seus marxants.

4. conSUm

Malauradament en els darrers temps la crisi ha generat diversos problemes que han tingut una gran afectació 

sobre les persones consumidores (preferents, desnonaments, pobresa energètica, habitatges d’ús turístic....) que no 

han trobat estructures estables per la seva solució. Cal que per a aquests grans problemes, sobretot els vinculats als 

serveis bàsics existeixi una medicació obligatòria prèvia a la via judicial que intenti solucionar-los. 

Eixos de treball:

1. Potenciar la oficina municipal d’informació al consumidor, tot ampliant els seus serveis a empresaris i comerciants 

en aquells aspectes que afecten els drets de les persones consumidores.

2. Fer difusió de les Juntes Arbitrals de Consum com solució de prestigi, pràctica i gratuïta de solució de conflictes 

entre empresaris i consumidors.

5. empReSa i indÚStRia

El desenvolupament econòmic i social per aconseguir una millor qualitat de vida de les persones és un dels 

principals objectius que es fixarà l’ajuntament d’Esquerra. Els esforços de les administracions s’han de centrar en 

facilitar la transformació de l’economia tradicional en una economia del coneixement i sostenible, entenent que la 

sostenibilitat és una gran oportunitat de transformació i d’innovació per a la majoria d’empreses. És en aquest sentit 

que  l’ajuntament d’Esquerra promourà polítiques de dinamització de les activitats econòmiques del municipi.

1. Promoure les figures dels polígons d’activitat econòmica (PAE) en el marc de la col·laboració público-privada.

2. Promoure les comunicacions adequades dels polígons industrials amb les grans infraestructures vials o d’altres 

mitjans de transport (trens, ports, aeroports). 

3. Impulsar la concentració empresarial d’un mateix sector per promoure la creació i/o la impulsió de clústers. 

D’acord amb la política de clústers, afavorir el manteniment de sòl industrial i potenciar que els polígons industrials 

tinguin els serveis necessaris per a poder desenvolupar activitat productiva.

4. Incentivar i facilitar la incorporació de les empreses a les noves tecnologies.

5. Establir i mantenir una comunicació directe amb les principals indústries i empreses ubicades a Sant Feliu a fi 

de detectar possibles empreses en crisis.

6. Establir negociacions amb les patronals empresarials i els sindicats per oferir meses de diàleg per a 

l’establiment de noves empreses a Sant Feliu amb ofertes de sòl industrial amb incentius per a la industrialització 

de zones d’especial interès.

Sant FeliU empRenedoR
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6. inFRaeStRUctUReS tic

El desplegament de la banda ampla és essencial per garantir que les empreses localitzades als polígons industrials 

tinguin accés a infraestructures d’alta capacitat arreu del territori. 

1. Impulsar polítiques d’actuacions relatives a la planificació de les infraestructures de telecomunicacions com 

són els Plans d’ordenació, Plans estratègics, i els Plans especials.

2. Promoure en l’obra pública l’estudi i la inclusió de les infraestructures de telecomunicacions.

3. Facilitar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions per tal de garantir serveis avançats i de 

qualitat.

4. Aprofitar sinergies entre municipis i amb altres administracions de Catalunya per tal de potenciar el concepte 

de Cloud privat per administracions públiques.

5. Implantació d’infraestructures innovadores de baix cost i major eficiència, tant energètica com de processament 

o cost de desplegament, que les disponibles actualment.

6. Aprofitament de les xarxes «wi-fi» municipals per proporcionar l’accés als serveis i als tràmits municipals.

7. Promoure les xarxes gratuïtes de wi-fi a tot Sant Feliu.

8. Elaborar un mapa sonor i de SMRF —Sistema de Monitorització de Radiofreqüència— per obtenir mesures 

objectives dels nivells de radiacions de les infraestructures de telecomunicacions mòbils, i així donar tranquil·litat a 

la ciutadania.

• Ecosistema TIC:

1. Treballar en polítiques que permetin el foment i el desenvolupament de la indústria TIC com a generadora 

d’ocupació de futur.

2. Fomentar les polítiques formatives i de reciclatge que permetin una sortida laboral TIC a professionals d’altres 

sectors.

3. Definir línies de treballs específiques que garanteixin la socialització del coneixement i que evitin l’escletxa 

social vinculada a les TIC.

4. Treballar conjuntament amb la indústria l’accés a fons de finançament europeus per tal de fomentar la 

competitivitat del sector.

• Aplicació de les TIC

1. Treballar en polítiques de modernització del petit comerç i de la petita i mitjana empresa d’altres sectors per tal 

de fomentar la seva competitivitat mitjançant les TIC.

2. Fer ús de les TIC per a polítiques socials que evitin l’aïllament de les persones i el seu sentit de pertinença i la 

seva atenció social.

3. Aplicar les TIC pel foment de la Cultura local mitjançant la instrumentalització de les xarxes socials i altres eines 

socialitzadores.

4. Fomentar la col·laboració ciutadana mitjançant l’obertura de nous canals moderns que permetin detectar i 

solucionar de forma ràpida problemàtiques que esdevenen a l’espai públic.
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7. empRenedoRia i ocUpació

El coworking és una metodologia d’innovació social per la generació de treball col·laboratiu amb l’objectiu de 

potenciar que les persones en fase inicial d’emprenedoria o professionals de diferents sectors treballin conjuntament 

per a la realització de projectes individuals, alhora que es fomenten projectes en comú, utilitzant les TIC com a eina 

transversal en el desenvolupament.

Eixos de treball:

1. Promoure l’esperit emprenedor i la creativitat en els centres escolars i en la ciutadania en general com a hàbits 

i competències clau per a la formació dels futurs components de la societat del coneixement.

2. Establir punts on informar i assessorar tècnicament i financerament aquelles persones que vulguin crear 

petites empreses de tipus associatiu o cooperatiu, així com d’autoocupació.

3. Col·laborar en l’establiment de canals de comunicació entre els centres educatius, les empreses i les administracions 

per tal d’ajustar l’oferta de formació professional a les necessitats locals del mercat de treball. Crear els òrgans 

consultius i de participació social que puguin vertebrar aquesta comunicació.

4. Vetllar per la formació i la inserció laboral de les persones desocupades, amb especial atenció als col· lectius 

amb risc d’exclusió social, i també d’aquells que tenen una integració més difícil al mercat laboral joves, dones, majors 

de 45 anys.

5. Establir una borsa de treball municipal de fàcil accés —operativa telemàticament— a què puguin accedir 

ocupadors i demandants d’ocupació, en coordinació amb les empreses del municipi i la resta de la comarca, per a 

conèixer les necessitats del teixit empresarial.

6. Crear el Club de la Feina, un espai físic assistit per un/a tècnic/a competent i destinat als demandants 

d’ocupació, amb els recursos necessaris per facilitar que tothom pugui assolir i escollir adequadament el lloc de 

treball: ordinador, impressora, correu electrònic, models de currículums, publicacions especialitzades —ofertes/

demandes—, informació de cursos deformació ocupacional, accés a pàgines web d’ocupació, etc.

7. Treballar per la recol·locació de persones que perdin la feina per processos de tancament o deslocalització 

d’empreses. En aquest mateix sentit, en les possibles negociacions de noves implantacions o trasllats d’empreses, es 

vetllarà perquè les plusvàlues derivades de la possible requalificació de terrenys industrials no siguin mai un incentiu 

al tancament o la deslocalització de la mateixa empresa.

8. Promoure el coneixement i la relació entre les empreses del mateix municipi i les dels municipis veïns, com a via 

per generar sinergies i projectes conjunts.

9. Crear un espai de «Noves Experiències Empresarials», en què les empreses que s’implanten al municipis puguin 

donar a conèixer a la resta d’empreses ja existents i a la ciutadania en general.

10. Potenciar la creació d’empreses cooperatives i amb finalitats socials.

11. Promoure la contractació responsable, tant al propi ajuntament (fomentant la participació en concursos públics 

d’empreses vinculades a centres especials de treball), com al teixit empresarial i comercial dels municipis, amb 

possibles bonificacions fiscals.

12. Establir ajudes a la contractació, afavorint a les empreses que facin contractacions a col·lectius amb especial 

dificultat d’accés al món laboral.
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