
La capital del Govern Obert: 
ètica, transparència i democràcia 

participativa

1  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.

2..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.

3 Implementació dels pressupostos participatius, com 

l’expressió màxima de la ciutadania en la codecisió i 

implicació en els afers de la ciutat.

4 Transformació de la web municipal cap a un veritable 

portal de participació, d’escolta activa, de deliberació i 

d’informació.

5..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.

La capital de la justícia social

6 Actualitzar el III Pla d’Igualtat en perspectiva a la 

diversitat de gènere (2015-2019), assegurant que vetlli 

per la paritat en tots els àmbits de l’Ajuntament, com ara 

en l’organització de treball, i en el conjunt de les activitats 

municipals. 

7  Promourem la formació en perspectiva de gènere i en 

ús de llenguatge no masclista a la població i els treballadors 

i treballadores municipals al teixit associatiu municipal.

8 Implementarem un xarxa d’acollida participada 

per aquells serveis públics i entitats que puguin donar 

continuïtat a les accions més enllà del servei de primera 

acollida en àmbits com l’alfabetització, l’aprenentatge 

lingüístic, la inserció laboral, la participació cívica, entre 

d’altres.

9  Implementarem programes de mentoria que reforcin 

les actuacions d’acollida on entre els mentors hi hagi 

persones de diversos orígens.

10  Farem formació en matèria d’interculturalitat, igualtat 

i no discriminació, i combatrem el discurs d’odi en tots els 

treballadors públics que atén a la ciutadania.

11   Potenciar la xarxa antirumors a partir de la formació 

de ciutadans i ciutadanes i al teixit associatiu que, 

voluntàriament, en vulguin ser membres.

12 Crearem una regidoria específica encarregada 

d’impulsar les polítiques locals en matèria de diversitat 

sexual i de gènere.

13   Donarem suport a aquells models educatius, com les 

comunitats d’aprenentatge, que afavoreixen la interrelació 

entre famílies i escola, la continuïtat d’aprenentatge en el 

temps no lectiu, l’erradicació de les situacions de violència 

a l’escola i la millora de les expectatives d’èxit educatiu.

50 PROPOSTES 
PEL SANT FELIU REPUBLICÀ



14 Farem una prova pilot de l’impacte de la reforma 

horària en la qualitat dels serveis municipals i en la 

satisfacció de la ciutadania i professionals, amb l’aplicació 

de mesures com la flexibilitat pactada i l’e-treball.

15 Garantirem l’alimentació de totes les persones 

millorant el suport a les entitats i als ajuntaments que 

distribueixen els aliments, beques menjador, etc. També 

cal l’obertura de menjadors socials i l’impuls de projectes 

d’àmbit local que tenen per finalitat garantir l’alimentació.

16  Apostar per la construcció de pisos tutelats per a la 

gent gran. 

17  Patronat de les persones amb discapacitat.

18 Ens comprometem a portar a terme l’ampliació del 

Complex Municipal de Piscines. 

19 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. Incorporarem el 

municipi al Pla d’Activitat Física Esport i Salut (PAFES) de 

la Generalitat de Catalunya.

La capital del Jovent

20 Recuperarem el Departament de Joventut per 

donar impuls a unes polítiques de joventut dignes. Aquest 

departament haurà de treballar de manera transversal per 

tal de dotar de la visió jove a tots els altres departaments 

de l’Ajuntament.

21  Convertirem el nou equipament del Casal de Joves 

en el centre neuràlgic de la participació del jovent.

22  Crearem un espai, la Borsa d’Habitatge Jove, dins 

l’aplicació del Carnet Jove Local que posi en contacte 

petits propietaris i joves, amb la mediació de l’Ajuntament 

per fomentar l’accés del Jovent a l’habitatge.

23  Impulsarem la Fira de l’Educació de Sant Feliu, per 

tal de descobrir als i les joves de Sant Feliu les diferents 

opcions que ofereix la ciutat a nivell educatiu.

24  Crearem la Setmana de la Cultura a Sant Feliu on 

hi hagin exposicions d’artistes locals, teatre i cinema al 

carrer, concerts, slams de poesia, etc… a més de petites 

formacions i tallers on tothom hi pugui participar.

25   Establirem un punt lila fix a totes les festes i activitats 

d’oci nocturnes, per tal de garantir la seguretat de totes 

i oferir uns mecanismes d’atenció i actuació adequats en 

cas d’agressió o d’amenaça.



La capital de la dinamització 
econòmica responsable

26   Seguirem endavant amb la ordenació del Parc Agrari 

del Baix Llobregat en el seu àmbit a Sant Feliu.

27  Compromís explícit amb el Parc Natural de Collserola. 

Seguim apostant per la creació d’àrees de transició fora 

dels límits legals del parc, per protegir aquest de la pressió 

urbanística constant.

28 Projecte Sant Feliu Social i Solidari. Agruparem 

entitats, empreses i persones que des de l’acció apostin 

per fer créixer aquesta manera de fer economia construint 

una xarxa social potent.

29  Establirem una borsa de treball municipal d’accés 

fàcil –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 

conèixer les necessitats del teixit empresarial.

30 Potenciarem i defensarem el comerç urbà de 

proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització 

comercial, per exemple eliminant la Taxa d’obertura a 

nous comerços i donant tot el suport a l’obertura de nous 

comerços a santfeliuencs en situació d’atur.

31  Promourem la creació d’entorns urbanístics amables 

per al comerç, amb una atenció especial a les illes de 

vianants.

32 Fer campanyes de sensibilització de consum 

conscient: com ara reducció de residus compra de 

producte de proximitat, compra al comerç local. 

Sant Feliu capital de l’educació 
i la cultura

33 Garantirem la presència de l’element cultural com 

a eix transversal en totes les polítiques de Sant Feliu 

(sanitat, educació, benestar social, economia, recerca i 

desenvolupament, etc.).

34  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.

35 Potenciació del consell municipal de cultura. El 

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 i esdeveniments.

36  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, fomentant fires tradicionals 

i artesanes per establir canals de comercialització dels 

productes de la terra.

37 Implementarem propostes d’intervenció proactives 

en la lluita contra l’absentisme escolar, la desafecció i 

l’abandonament. L’absència de polítiques educatives 

integrades o les de caràcter exclusivament reactiu no han 

contribuït a reduir els índexs en aquests àmbits.

38 Aplicarem la tarifació social en els preus de la 

matrícules l’escola de música i les activitats de lleure 

(extraescolars i casals).

39 Lluitarem contra l’absentisme escolar, donant suport 

a les famílies que ho necessitin i impulsant l’Institut Escola.



Sant Feliu de Llobregat

40..Garantirem la independència dels mitjans públics, 

sense control polític del govern. Cal potenciar el Consell 

de comunicació local, d’acord amb el decàleg de bones 

pràctiques de la comunicació local pública. Els òrgans de 

govern o de gestió d’aquests mitjans no han de tenir cap 

relació jeràrquica amb els gabinets de comunicació de 

l’Ajuntament.

41   Revisió del nomenclàtor per feminitzar-lo, donar 

visibilitat a altres col·lectius i eliminar els  noms dels qui 

van col·laborar en l’aixecament contra la República i dels 

responsables de la repressió.

Un territori equilibrat i ben connectat

42   Fomentarem i potenciarem la connexió biològica 

entre el Parc Agrari i el Parc Natural de Collserola.  

Elaborarem un pla de gestió i preservació, en l’àmbit local, 

d’aquests espais oberts amb interès ecològic o paisatgístic.

43    Establirem un pla ciutadà per al Residu Zero que 

impliqui la ciutadania, les empreses i el comerç local per 

avançar cap a aquests objectius.

44 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.

45  Elaborarem i/o revisarem les ordenances municipals 

per adequar-les a una nova i major sensibilització vers els 

animals.

46  Proposarem un model de municipi ordenat i 

equilibrat, amb una utilització racional del territori d’acord 

amb el model territorial de desenvolupament urbanístic 

sostenible. Un municipi equilibrat entre el règim de sòl urbà 

i no urbanitzable. Un municipi ordenat, ben compensat i 

estructurat.

47 Garantirem el compliment del mandat de solidaritat 

urbana (15% del total del parc d’habitatge destinat a 

polítiques socials en vint anys), mitjançant les reserves 

adequades de sòl en el planejament destinades a habitatge 

protegit, d’acord amb la realitat de cada municipi.

48  Elaborarem protocols municipals i comarcals 

d’inspecció i detecció d’habitatges buits, així com el 

protocol sancionador corresponent amb l’objectiu de 

mobilitzar l’habitatge buit.

49  Promourem i col·laborarem en aquelles iniciatives 

que tendeixen a frenar l’especulació, limiten el lucre i 

promouen l’habitatge social, l’habitatge cooperatiu en 

cessió d’ús o la masoveria urbana.

50..Crearem una regidoria de drets civils com a 

potenciació de polítiques de garantia i defensa dels drets 

de les persones, també prenent com a base metodològica 

la mediació.


