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Introducció 
El model de municipi que defensem per Sant Feliu passa per impulsar polítiques 
que tinguin les prioritats basades en tres eixos: 

- La Ciutat eficient i participativa, basats en l’aprofundiment de la democràcia 
local, la bona participació, el diàleg permanent entre administració local i la 
societat civil, i la modernització de l’administració local. 

- La Ciutat sostenible, basat en una política d’ordenació del territori entesa de 
forma transversal com la expressió espacial de la política econòmica, social, 
cultural i ecològica al servei de la col·lectivitat. El desenvolupament 
sostenible i la cohesió social . 

- La Ciutat de les persones i emprenedora, basats en la idea  
  
 La ciutat eficient i participativa 
 
ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE LA HISENDA MUNICIPAL 
Tenim la sensació que al nostre ajuntament no planifiquem prou, ni a curt ni a llarg 
a termini. La falta de planificació porta implícita una falta de control. 
Proposem enfortir els departaments responsables de la planificació i gestió 
pressupostària tot dotant-los de més recursos tècnics i humans, amb 
responsabilitat en la despesa de personal i els projectes d’inversió, dues àrees on 
fa falta més planificació i control. 
Proposem millorar els sistemes de comptabilitat de gestió per permetre un 
seguiment i control no només per capítol i partides sinó també per programes. 
Proposem crear un nou òrgan de participació per ésser informats de les 
liquidacions de pressupost i participar l’elaboració en les ordenances fiscals i 
pressupostos, i on hi tindrien cabuda entitats ciutadanes, veïnals, sindicats i 
empresarials. 
Proposem una millora de gestió i explotació de les bases de dades estadístiques 
que donin servei als clients interns (departaments municipals ) i clients externs. 
Proposem l’eliminació de la taxa de la llicència d’activitat.  

Contenir en límits raonables la pressió fiscal 

Revisar el sistema de taxes i preus públics 
Simplificar el sistema eliminant taxes innecessàries (principalment les vinculades 
a tràmits burocràtics d ’abast general),acostar els preus públics al cost real. 
Establir un sistema de tarificació social per a les taxes i preus públics municipals, 
que tingui en compte, de forma prioritària als col ·lectius més desafavorits. 

Simplificar, agilitar i augmentar l ’eficàcia del sistema tributari local 
Extensió del sistema d ’autoliquidació.Com a mesura de millora de la recaptació 
en període de voluntària, proposem establir diferents períodes de liquidació i 
premiar els ingressos en voluntària. 
realitzar un esforç de revisió padronal dels impostos per ajustar-lo a la realitat. 

Revisar i reduir, si s ’escau, la càrrega fiscal : de les explotacions agrícoles, el 
petit i mitjà comerç (en funció de la configuració urbana i la situació econòmica del 
sector), i  la indústria sostenible (en funció de la  
creació de llocs de treball i vitalitat urbana). 

Dissenyar i fer públic un programa d’inversions a 4 anys que contempli les 

actuacions a realitzar (cost íntegre inclòs manteniment) i el seu finançament 
Afavorir el sistema de l ’estalvi corrent com a fórmula de finançament de les 



inversions. 
Coordinació del programa d’inversions amb els plans de subvencions de capital 
de la Generalitat, l ’Estat, la Diputació, les entitats metropolitanes i els fons 
europeus. 
Incrementar la inversió i el manteniment en infrastructures d ’ús general i 
equipaments socials. 
Equipaments previstos : Nova Piscina, Centre Cívic a la Fàbrica de les Tovalloles, 
Nou Casal de Joves, Centre Cívic a Mas Lluhí, Pla d’aparcaments 
Remodelació Vies Publiques: Laureà Miró, Completar Joan Maragall i Falguera, 
Carrils Bici, Riera Salut,  

Rigor en la planificació i execució pressupostària 
Elaboració dels pressupostos municipals en base zero. 
Evitar les partides d ’ingressos inflades en el projecte de pressupostos. 
Eliminar del projecte de pressupostos les inversions fictícies. 
Estricte respecte dels principis de contractació per a l ’adjudicació de les obres, 
subministraments i consultories. 
Respectar el calendari d'aprovació dels pressupostos i de les liquidacions 
municipals. 

Adequar l’endeutament a les necessitats del municipi 
Proposem situar en un 80% del pressupost ordinari el límit d’endeutament. Només 
sobrepassar-lo en cas d’inversions de caràcter excepcional com el soterrament.  

Gestió acurada de la tresoreria. 
Millora dels terminis de pagament als proveïdors i contractistes. 
Elaboració d ’un programa de tresoreria anual amb revisió i actualització mensual. 
Reducció del cost de l’endeutament a curt termini. 
Facilitar el pagament dels tributs municipals, introduint les noves tecnologies. 

Gestió eficient i racional del serveis municipals. 
Reestructuració i agrupació homogènia dels serveis, eliminant duplicitats com el 
Patronat de Cultura. 
Destinar els possibles excedents de personal a activitats que millorin la qualitat del 
conjunt de serveis. 
Establir l’atenció al ciutadà com a valor prioritari de l’organització, Introduir un 
sistema homologat de qualitat en el servei públic.  
Identificar els elements generadors de dèficit estructural i proposar mesures. 
Redreçar els serveis econòmicament ineficients, estudiar la seva possible 
reestructuració, contemplant si s’escau,  privatització o concessió. Fer un 
seguiment puntual i periòdic de les concessions administratives existents i futures, 
amb la finalitat de fer complir els compromisos adquirits. 

Informació i participació ciutadana en la gestió econòmica municipal. 
Informació anual útil, completa i entenedora a tots els ciutadans de la situació 
econòmica municipal. 
Creació d'un Consell Municipal ,com a òrgan de participació ciutadana o vincular 
el consell de participació ciutadana existent en l ’establiment de les ordenances 
fiscals i la gestió econòmica general. 
Potenciació de l’Oficina del Contribuent, com a òrgan encarregat de desplegar en l 
’àmbit municipal  l’estatut del contribuent i garantir els seus drets. 
Augmentar la transparència i qualitat de la documentació i informació econòmica 
subministrada als càrrecs electes municipals. 



 

RECURSOS HUMANS I ORGANITZACIÓ 
La necessària modernització de l'estructura municipal ha de comptar amb el 
reforçament dels mecanismes d'informació, comunicació i participació ciutadana, 
aconseguint una administració socialment garantidora de l'equilibri i la justícia 
social, econòmicament potenciadora de riquesa i políticament compromesa amb 
el municipi i el país. 
Això implica, en conseqüència, una administració àgil, descentralitzada, dinàmica, 
competencial, diligent i experta, enquadrant al personal en unitats administratives 
el més funcionals possible, adaptades a les diverses àrees de servei que aquesta 
presta. Cal, malgrat tot, evitar la duplicitat d'esforços i potenciar el treball 
transversal tot implicant les àrees corporatives en el grau que hi puguin col 
·laborar. 
 
ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DELS RECURSOS HUMANS I L'ORGANITZACIÓ 

No només hem de ser eficaços, sinó eficients donat que els recursos econòmics 
son escassos i no podem malbaratar cap cèntim. 
Volem implantar  noves fórmules de relació i tendir cap  a la desaparició de l'actual 
model ministerial que en els ajuntaments es coneix com a regidories tot potenciant 
un treball polític transversal. 
Compromís de donar a conèixer a tots els treballadors, comandaments i directius 
els nostres objectius estratègics per al mandat, tant si governem com si no, i en 
especial en aquelles àrees de les que ens responsabilitzem directament. 
Fomentar les interrelacions i el coneixement mutu entre els comandaments i els 
treballadors dels serveis centrals i els dels serveis d'atenció directa al ciutadà. 
Impulsar polítiques de personal de qualitat, on els serveis centrals incorporin en la 
seva cultura organitzativa el concepte dels serveis finalistes com a clients seus per 
facilitar la solució de les seves necessitats d'assessorament jurídic i econòmic, 
informàtiques, de seguretat, de rendibilització del patrimoni i totes aquelles altres 
que puguin ser millor gestionades des de serveis comuns a tota l'organització. 
Reforçar el paper gestor dels serveis centrals amb l'objectiu de millorar, agilitar, 
descentralitzar i convertir en més dinàmica i diligent el conjunt de la corporació a 
partir del seu ús i coneixement dels circuits i dels mecanismes administratius de 
contractació material i de recursos humans de que són responsables. 
Potenciar la formació del personal de l’ajuntament incloent els càrrecs electes. 
Potenciar les polítiques de comunicació, com a eina de relació entre els ciutadans 
i l'ajuntament. 
Completar el catàleg de llocs de treball de l’ajuntament. 
Millorar l’atenció al ciutadà, generalitzant l’ús de les TIC ? i l’ampliació i/o 
adequació  d’horaris atenció al públic.   
 

ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
Facilitar l’accés dels ciutadans i de les entitats a la més àmplia informació sobre 
activitats, obres, serveis, programes i documents municipals. 
Crear estructures i espais que afavoreixin la dinamització del teixit associatiu local, 
respectant la seva autonomia, que els permeti compartir la presa de decisions que 
els afecten directament. 
Apropar la gestió municipal als ciutadans, millorant-ne l’eficàcia i promovent 



canals de participació directa de la ciutadania en la gestió de serveis i en la 
política municipal. 
Creació de la regidora de drets civils com a potenciació de polítiques que, a partir 
d'una concepció de base igualitària de les llibertats dels ciutadans i de defensa 
dels drets de les persones, prioritzin el bé comú i la participació de la gent en els 
afers públics. 

Informació municipal 
Facilitar els drets d ’accés als mitjans d’informació municipals (butlletí informatiu i 
ràdio). 
Responsabilitat en la informació municipal. Tots els articles del butlletí municipal 
han d’anar signats per qui els fa. 
Reconeixement del dret a la consulta de documents públics, arxius,  registres, 
determinant les condicions, forma de petició, terminis de resposta, etc. 
Impulsar que les entitats i associacions siguin informades dels projectes que els 
afecten. 
Publicar en la Web municipal  d‘ordres del dia i actes de plens i comissió de 
govern i de tots els consells de participació ciutadana. 
Emetre  en directe per la radio els plens municipals. 
Treballar en la direcció de crear una TV municipal com a taller-escola audiovisual.   

El suport a entitats i associacions 
Garantir el dret a obtenir subvencions econòmiques i a establir convenis amb 
l’ajuntament i el dret d ’ús de locals i instal ·lacions municipals així com la nova 
tecnologia, conjuntament amb unes normes d’homogeneïtat i transparència en 
l’atorgament de subvencions. 
Potenciar l’oficina de suport a les entitats amb la finalitat d’assessorar, potenciar 
serveis comuns, informar de les oportunitats que ofereixen les diferents 
administracions: Comunitat Europea, Generalitat, diputacions, etc. 

Òrgans de participació 
Cal dinamitzar els consells sectorials i territorials tot implicant-los en l’avaluació i 
priorització de la gestió municipal. Cal reunir-los prèviament a l’elaboració del 
pressupost municipal per incorporar les seves demandes. 
Creació del Consell Municipal de Comunicació com a òrgan independent que 
controlarà la qualitat, independència i pluralitat dels mitjans d’informació 
municipals incloent el nomenament del seu director. 
Proposem també la creació del Consell Municipal de Prevenció com a òrgan 
d’assessorament en  qüestions de seguretat ciutadana. 
Creació del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. 
Crear la figura del Defensor del ciutadà: té com a missió la defensa dels drets i les 
llibertats reconegudes a favor dels ciutadans i ciutadanes. 
Impulsar els Nuclis d ’Intervenció Participativa (NIP) per facilitar la intervenció dels 
ciutadans en els processos de presa de decisions públiques. Se n’han de crear en 
la  remodelació de Laureà Miró i en l’ampliació de zones peatonals del centre.  

ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE LA INFORMACIÓ, LA COMUNICACIÓ I 

LES NOVES TECNOLOGIES 
Mantenir els mitjans públics amb un compromís de finançament, un esforç de 
professionalització i pluralisme imprescindibles per poder ser instruments eficaços 
de comunicació i de participació. 
Dotar-se de mitjans competitius i professionalitzats que puguin ser motors i 



dinamitzadors de la vida social i cultural dels municipis, amb la doble funció de 
facilitar informació sobre la vida local i de fomentar la participació ciutadana. 
Creació del consell municipal de comunicació, establint el seu règim intern 
mitjançant un reglament de funcionament o bé reglant els objectius en el ROM 
(Reglament d ’Organització Municipal), amb participació de tots els agents 
(socials, polítics..),com a garantia de pluralitat, transparència i imparcialitat. 
Potestat per establir, per controlar la independència dels mitjans, controls com 
auditories externes o dictàmens del Defensor del Ciutadà 
Potenciar ràdio i butlletí com a escoles-taller, entenent que aquests mitjans són 
llocs ideals per aprendre un ofici. 
 

Noves tecnologies de la informació i la comunicació 
Aconseguir un municipi plenament digitalitzat amb webs actualitzats i una extensa 
oferta de serveis en línia: tràmits en línia, correu electrònic, llistes de correu, 
bústia del ciutadà, debats virtuals. 
Ús de les TIC per a establir processos de decisió participatius, comptant amb el 
suport en línia. Completar la integració dels serveis administratius de cada 
municipi a l'Administració Oberta de Catalunya impulsant aquest tipus de canal de 
participació i atenció ciutadana. 
Creació d'un Centre de Tecnologia de la Informació i la Comunicació com un 
espai d'ús comú amb infrastructura suficient que permeti la realització de: 
a)Activitats professionals: teletreball, serveis professionals a distància. b)Activitats 
de formació: formació en TIC, formació a distància …c)Acostament de 
l'Administració al ciutadà, teleadministració. d)Activitats de difusió i ús de les TIC 
en la zona d'influència. 
Incloure les TIC en els programes de formació a les escoles, educant a trobar i 
avaluar informacions utilitzant la xarxa. Garantir, no només la presència, sinó 
també l ’ús de l'equipament informàtic a les escoles. 
Promoure l’alfabetització digital amb plans de formació específica, dirigits sobretot 
a la gent gran, persones en atur i col ·lectius amb problemes de marginació. 
Incloure les TIC en els programes de formació ocupacionals i en d'altres 
formacions per a treballadors en actiu. 
Garantir a les entitats sense ànim de lucre l'ús gratuït de servidors, ordinadors i 
eines de desenvolupament de continguts per a internet. 
Posar a l'abast de tothom equipament informàtics per a la seva utilització, 
especialment com a eina de reequilibri social, de prevenció de la marginació, 
foment de noves sortides laborals, polítiques de joventut. Utilitzar l'equipament 
informàtic de les escoles per ampliar el nombre d'ordinadors, obrir biblioteques i 
sales d'ordinadors escolars fora d'hores, creació de ciber@teneus, convenis amb 
cibercafès,  … 
Garantir que les noves infrastructures de les xarxes de telecomunicació arribin a 
totes les empreses, zones comercials i polígons industrials. 
Garantir la connexió de banda ampla per a totes les administracions, centres 
escolars, universitats, museus, biblioteques, arxius i institucions similars. 
 
 

LA CIUTAT SOSTENIBLE 
 



La ciutat ha sofert dos processos de canvi urbanístic en els últims anys, un més 
especulatiu i desordenat, el dels anys 60 i 70 ( Falguera, Salut, ,Can Calders, 
Roses-Castellvell, Can Nadal) i l’altre menys especulatiu i menys desordenat, però 
amb carències d’equipaments i colls d’ampolla en vialitat, a les darreries dels anys 
noranta i inicis de segle (Mas Lluhí, Falguera II, Les Grasses, Franceses) que cal 
reordenar. Paradoxalment aquesta increment del parc d’habitatge ha anat 
conjuntament amb una inflació especulativa del preu dels habitatges que complica 
la accessibilitat a un habitatge per part dels joves i de la població amb menys 
recursos. 
   
ACTUACIONS EN L’AMBIT DE L’URBANISME 
 
La nul·la voluntat del govern central a dur a terme el soterrament complet de la via 
fèrrea i la nula previsió de fons econòmic duta a terme pel govern de la ciutat en 
aquests 24 anys fan que el soterrament complet sigui encara ara un projecte a 
llarg termini, després de més de 30 anys demanant-lo. Cal clarificar la voluntat de 
la resta d’administracions per tal de no agonitzar la situació i acabar amb la 
incertesa de la ciutadania sobre l’obra cabdal de la ciutat. 
Desviar la Carretera N-340 i convertir l’actual carretera en una rambla, amb les 
següents actuacions per desviar el tràfic que actualment hi circula: creació d’una 
rotonda a la cruïlla entre la Rambla i Laureà Miró,  
creació d’un vial des d’aquesta rotonda fins la carretera de Sant Joan,  
Creació d’una rotonda a l’intersecció amb la carretera del Sanson. 
Impulsar una campanya de neteja i remodelació de façanes, incloent l’eliminació 
del cablejat aeri.  
Adaptar una zona per a ús de vianants exclusivament els caps de setmana 
Millorar la comunicació de Sant Feliu amb Sant Joan Despí, instar la Diputació de 
Barcelona per tal que condicioni la carretera cap a Sant Joan Despí i aprofitar 
l’obra de millora per fer un “carril bici” entre els dos municipis. 
Sortida a la A-II per Sant Joan Despí  
Facilitar l’aparcament per a usuaris del CAP La Rambla. 
 
 
ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE L'HABITATGE 
Dissenyar les polítiques de concertació urbanística tendents a la implicació dels 
privats en el desenvolupament de les tipologies necessàries més enllà de les 
obligacions legals estrictes de cessió d ’aprofitament, o de destinar un 20% del 
sostre dels plans parcials a habitatge protegit. 
Decisió de quines tipologies són les més adequades, superfícies ,règim d’ús 
(compra o lloguer) o utilització d ’instruments com drets de superfície o vendes a 
carta de gràcia. 

La creació de l’oficina de rehabilitació 
Fomentar la rehabilitació estructural i funcional dels habitatges, delimitar Àrees de 
Rehabilitació, fer un cens de l’estat del parc d ‘habitatges, fer el seguiment dels 
habitatges buits per tal que rehabilitats siguin posats al mercat ,desenvolupant la 
tasca derivada de l’aplicació de l’ordenança de rehabilitació i “ITV” d’edificis 
proposada, la gestió dels crèdits i subvencions establertes així com la vinculació 
dels habitatges rehabilitats a la borsa de lloguers, i atendre la problemàtica social 



derivada de les dificultats de reallotjament. 
Vetllar pel reciclatge del sòl urbà i la rehabilitació. Amb això s'aconsegueix una 
millor gestió del parc construït i la posada en circulació d'habitatges desocupats 
disminuint la necessitat d'obra nova contribuint com a valor afegit a la millora del 
paisatge urbà. 
És convenient desenvolupar les possibilitats d’exempcions i bonificacions en l’IBI i 
l’ICIO que afecten l’habitatge per afavorir la promoció de l’habitatge protegit, el 
lloguer i la rehabilitació.  
D ’altra banda, per fomentar l’habitatge protegit, la rehabilitació i també la millora 
del paisatge urbà o catalanització de rètols en els comerços, es poden establir 
subvencions en les taxes de llicència, amb la corresponent dotació 
pressupostària, regulant el procediment d’atorgament de les subvencions en una 
ordenança específica. 
Elaborar una ordenança de rehabilitació que obligui a tots els edificis a partir de 
determinada edat a passar una “ITV ”i eventualment a ser rehabilitats. 
Evitar l ’especulació dels solars no edificats i dels habitatges desocupats amb 
mesures directes fiscals (a través d ’ordenances concretes), com aplicar recàrrecs 
en l’IBI als habitatges buits. 
Crear la intermediació no lucrativa (bosses de lloguer) adreçada a col·lectius 
específics (joves, immigrants). Específicament pel que fa als joves conveniar la 
participació municipal en el programa “borsa jove d’habitatge ” de la Generalitat 
adreçat a joves de 18 a 35 anys. 
Vetllar per l’estricta protecció del patrimoni arquitectònic,amb l’actualització del 
catàleg de protecció, i el seu estricte compliment ,especialment per part de les 
administracions. 
 

El lloguer com a prioritat 
Els parcs públics de lloguer seguint el model europeu han de ser les prioritats dels 
ajuntaments. La rotació dels ocupants permet accedir al màxim nombre de 
població possible, l’habitatge només s ’utilitza en els períodes en que es justifica 
l’ajut públic i permet rescatar les plusvalues que genera la producció d’habitatge 
per sota mercat que són capitalitzades pel beneficiari en cas de venda. 
A efectes de gestió el lloguer té la dificultat afegida del finançament, malgrat el 
finançament de part del cost del sòl amb càrrec al pla d’Habitatge, tota vegada 
que la inversió no es recupera fins als 10 o 25 anys ocasiona problemes de 
tresoreria que no es donen en les promocions destinades a la venda. És per això 
que es poden fer promocions “instrumentals” de renda lliure i destinar les 
plusvalues obtingudes a aquest tipus de promocions de finançament més 
complicat. 
 
Proposem la creació d’una Empresa Municipal d’Habitatge amb l’objectiu de cobrir 
les necessitats de joves que volen emancipar-se i persones amb baix poder 
adquisitiu que volen assolir un habitatge digne. 
L’EMH construirà preferentment habitatge en règim de lloguer, tant per joves que 
vulguin independitzar-se, com pels santfeliuencs amb menys capacitat econòmica, 
aprofitant, sobretot, la creació de sòl públic que generaràn els plans urbanístics 
(Franceses, perimetral Collserola, Illa Can Ricart, soterrament, etc..). Per 
aconseguir cobrir aquestes necessitats, també es pot recórrer a la construcció a 



preu taxat, aconseguint subvencions de l’administració estatal i autonòmica. 
La creació d’una societat municipal d ’habitatge com a entitat urbanística especial 
amb avantatges competencials en matèria de gestió urbanística que s’afegeixen 
als propis de la legislació mercantil pel que fa a la virtualitat d’aquestes societats 
pels aspectes propis de la promoció d’habitatge protegit, constitució de reserves 
de sòl, redacció de projectes de compensació, condició d’administració actuant, 
etc. L’objectiu serà oferir habitatge de qualitat a preus més baixos que el mercat 
per influir en l’economia especulativa. 
Subvencions a fons perdut per a habitatge de lloguer per a joves 
Subvenció a la rehabilitació de façanes lligada a la elaboració de l’ordenança del 
paisatge urbà. 
 
 

VIA PUBLICA  
 
Soterrar tot el cablejat elèctric i telefònic, eliminant la contaminació visual a tota la 
ciutat. Caldria pactar un pla amb les empreses de serveis afectades i amb 
l'administració, per eliminar aquest cablejat de forma gradual a tota la ciutat. 
Instal·lar a diferents punts de la via pública màquines de reciclatge de llaunes 
d’alumini, abaratint el seu cost amb publicitat. 
Instal·lar més plafons de propaganda lliure, però destinats a entitats sense ànim 
de lucre. 
Separar la xarxa de recollida d’aigües pluvials de les d’aigües residuals en les 
zones urbanitzades i en les industrials. 
 
Fer un replantejament de la jardineria actual. Substitució per flora autòctona, 
econòmica i mediambientalment més viables. Dividir la concessió de jardineria en 
tres zones territorials perquè la pròpia competència entre concessions millori el 
servei. 
 
Moderar la velocitat dels vehicles dins la ciutat (a 30 Km.). 
 
 
 
COMUNICACIÓ 
 
El Tramvia és un projecte viable en àrees metropolitanes petites i poc denses, 
però no per a una àrea de quatre milions de persones. En aquest cas, aquest 
mitjà de transport no és ni útil ni pràctic per la seva lentitud, és comparativament 
amb els beneficis extrets un transport costós i constitueix una barrera 
arquitectònica i una font de conflictes. A més a més constitueix un obstacle per a 
l’arribada del Metro a la ciutat. Tot i això, un cop iniciades les obres som partidaris 
de fer-lo passar pel nou vial a construir des de la Rambla Marquesa Castellbell, 
travessant la carretera de Sant Joan i donant servei al Polígon del Pla 
paral·lelament a l’actual N-340. En cap cas veiem viable que passi doble via per 
l’actual traçat de RENFE ni per la remodelada carretera N-340 doncs hipotecarà el 
seu ús cívic. 
 



Apostem per l’arribada a la nostra ciutat del Metro, un transport públic ràpid i de 
gran capacitat, concretat en l’allargament de la línia 3 del Metro i en l’arribada de 
la L12 fins a Sant Feliu. 
 
ACTUACIONS  EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS VIARIS I ELTRANSPORT PÚBLIC 
Apostem per la revalorització dels drets del vianant i de la potenciació de la xarxa 
de transports públics urbans i interurbans.  
Serveis viaris 

Transport públic 
L ’objectiu és arribar a viure en un Sant Feliu més tranquil, amb menys soroll, 
menys pol·lució, menys cost energètic, menys accidents, més espai per passejar, 
menys barreres pels vianants, etc. garantint un adient nivell de vida individual i 
col·lectiu. Cal una discriminació positiva dels que menys danyen el medi a la 
vegada que es responsabilitza als usuaris del transport privat de les despeses que 
aquest suposa per a tota la col·lectivitat. Durant massa temps s ’ha privilegiat el 
mitjà de transport més contaminant i car. 

Instaurar el camí escolar . 
Els camins escolars són unes vies de circulació preferent, escollits entre els 
recorreguts més utilitzats pels nens i nenes per anar al col ·legi. Aquests camins 
permeten que anar a l’escola sigui una activitat agradable i segura. Promouen que 
els nens i nenes s ’hi desplacin a peu sense l ’acompanyament necessari d ’un 
adult. 

Promoure la creació de zones de prioritat invertida  
  
En aquestes zones els vehicles circulen a una velocitat compresa entre 10-
20Km/h,ocupen un lloc secundari respecte als vianants i ciclistes, i no hi ha cap 
separació física entre els usuaris. 

Promoure l ’ús de la bicicleta en la trama urbana.  
S ’ha constatat que la bicicleta és un mitjà de transport més ràpid que el cotxe, si 
es calcula el temps de porta a porta. Això no obstant, mentre que a moltes ciutats 
europees més del 25% dels seus ciutadans fan servir diàriament la bicicleta, 
menys d’1% dels desplaçaments a Sant Feliu es fan amb aquest mitjà. Per 
promocionar el seu ús cal només crear els carrils bici i els espais viaris compartits 
proposats als ciclistes mitjançant la planificació d’una xarxa coherent i segura que 
tingui en compte la continuïtat dels itineraris incloent la connexió amb les ciutats 
veines Molins, Sant Joan i Sant Just. Fer campanyes per l’ús de la bicicleta com a 
vehicle no contaminant. Crear aparcaments de bicicletes, repartits per tota la 
ciutat, sobretot prop de totes les escoles, acadèmies de formació, entitats i centres 
culturals, zones esportives, etc 

Promoure el CarSharing (compartir el vehicle privat). 
La creació d ’una xarxa ciutadana de cotxe compartit consisteix en què un grup de 
ciutadans comparteix una flota de vehicles que s ’adapta a les demandes de cada 
client. L’operador gestiona la flota de vehicles, assigna els serveis en funció de les 
demandes i manté la flota en perfectes condicions de funcionament. Els costos de 
funcionament són transparents, ja que l ’empresa gestora factura cada servei als 
socis. Aquest sistema permet una disminució del consum de carburant per 
persona que pot arribar fins el 57%, i una persona pot estalviar al cap de  l’any 
uns 2000 EU. en mobilitat. 



 
Establir xarxes per a vianants que connectin els espais verds i de lleure a l’aire 
lliure de les diferents zones del nucli urbà. 
Potenciar les distàncies curtes per fer les funcions de la gestió domèstica i tot allò 
imprescindible per a una organització digna i sostenible de la vida quotidiana. 
Assegurar un mínim d ’espais verds degudament repartits i equilibrats en el 
conjunt del teixit urbà. Nova zona verda a Can Calders (Amadeu Prat) 
Pla d’aparcaments global. Potenciar els pàrkings dissuassoris perimetrals als 
espais més cèntrics. Pàrkings a Amadeu Prat i Franceses.. 
. 
Establir franges de protecció en els traçats de vies de ferrocarrils, carreteres i 
autopistes i en les conduccions d ’alta tensió elèctrica. 
Delimitació i protecció dels parcs infantils per tal que els nens i nenes no hagin de 
compartir el mateix espai amb animals domèstics de companyia. 
Estudiar la possibilitat que, en carrers de 6 metres d ’amplada o inferior, se 
suprimeixi totalment la circulació de vehicles a motor o siguin de preferència per a 
vianants. En tots els casos cal garantir que, almenys un terç de l ’espai sigui 
irrenunciable. 
Afavorir que les amplades de les voreres siguin proporcionals a l’amplada dels 
carrers, en tot cas no inferiors a 1,5 metres a cada costat. 
Racionalitzar el mobiliari urbà pensant en facilitar la mobilitat de les persones 
discapacitades o amb dificultats de moviment. 
Disposar d’espai suficient d’aparcament i parada per a discapacitats, transport 
escolar i de passatgers en general, axis?, veïns amb infants, malalts i gent gran. 
Preveure espai suficient per a càrrega i descàrrega de mercaderies i contenidors 
per a la recollida selectiva d ’escombraries. 
Prohibir la circulació motoritzada en zones pròximes a rius i rieres o en indrets d 
’alt valor ecològic. 
Reforçament dels serveis extraordinaris de transport públic en horari nocturn, 
pensant sobretot en les necessitats de la gent jove. 
 

MEDI AMBIENT 
 
Els diferents hàbits de l’activitat humana estan provocant diferents desequilibris de 
relació amb l’entorn i d’ús dels recursos naturals. Des d’ERC apostem per un 
desenvolupament sostenible, alternatiu al sistema capitalista vigent, tenint en 
compte marcs mundials, nacionals però també locals, doncs creiem que cal 
aplicar, en la mesura que sigui possible, el principi de subsidieritat a nivell 
ambiental i de recursos naturals, que permetin l’autosuficiència a tots els nivells. 
Entenem per sostenible tota actuació que tingui per objectiu que les generacions 
futures tinguin, almenys, els mateixos drets que la generació actual. I per això cal 
dur a terme un exercici de responsabilitat. 
És necessari un ús més racional de les disponibilitats del medi, afavorir la 
renovabilitat dels recursos i una ordenació del territori que afavoreixi un 
desenvolupament social i econòmic més equilibrat d’acord amb el principi de 
solidaritat entre totes nacions del món i entre generacions. 
 

Participació i planificació 



La participació ciutadana 
La sostenibilitat s’ha de basar en la participació. La concurrència de la ciutadania i 
dels agents socials i econòmics a l’hora de modificar l’actual model de consum, de 
producció i d’estructura de la ciutat. Aplicant l’actual legislació: auditories 
ambientals, auditories urbanístiques, consells assessors municipals de 
planejament, programes de participació ciutadana i control del ciutadà sobre les 
infraccions de l ’administració. 

Constituir el Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat. El Consell és 
un grup de treball estable que procura ser representatiu dels diferents sectors de 
la població, hi participen representants d’entitats i col·lectius locals, persones a 
títol individual, així com l ’Ajuntament. El Consell té la funció de discutir, deliberar i 
fer recomanacions sobre les línies d ’intervenció ambiental, les polítiques 
ambientals de l ’Ajuntament, i acostuma a tenir la finalitat de consensuar els 
projectes ambientals. 

Fer seguiment i aplicar els criteris aprovats de l ’Auditoria Ambiental 

Municipal. Les Ecoauditories municipals són una de les eines que hi ha per tal de 
conèixer els problemes ambientals del municipi i per identificar les fórmules i 
accions que cal aplicar per resoldre ’ls o, com a mínim, reduir-los. Alhora, en 
preveure la participació ciutadana en la seva realització, esdevenen un instrument 
d ’implicació dels ciutadans i de difusió de noves mentalitats ambientals. 
 
 

Producció de residus  i contaminació  
Fomentar la reducció del consum d’aigua i l’ús dels aparells reductors de consum  
Tenir un major control dels abocadors il·legals del terme 
Realitzar una campanya per a l’ús de bosses de roba, carretó, cabàs i 
carmanyoles. 
Crear una xarxa de comerços respectuosos amb el medi ambient. 
Incentivar fiscalment la recollida selectiva i l’ús de la deixalleria: realitzar una 
bonificació a la taxa d’escombraries a ciutadans, establiments i petits industrials 
que acreditin un ús regular de la deixalleria. 
Fer controls de fums als vehicles i instal·lacions industrials. 
Elaborar un mapa sònic i aplicar controls sistemàtics als emissors que 
sobrepassin la normativa vigent. 
 

Els residus 
La generació d'escombraries domèstiques per habitant i dia a Catalunya se situa 
al voltant d ’uns 480Kg/any.Això equival a uns 2.8 milions de tones de residus 
municipals anuals, de les quals la meitat , aproximadament, són matèria 
orgànica,1/5 de paper i cartró, i la resta, per aquest ordre, plàstic, vidre, metalls, 
tèxtils i altres. D ’altra banda, també la presència de residus domèstics de caràcter 
especial, com medicaments, pintures, bateries, piles, dissolvents, olis, o 
electrodomèstics que, per la seva toxicitat, són una font de contaminació intensa. 
Per evitar el malbaratament de recursos i les greus conseqüències ambientals que 
suposa la gestió i tractament dels residus en abocadors i incineradores, l ’única 
alternativa ecològicament viable és reduir la perillositat i quantitat de residus que 
produïm, amb l’ajut de la recollida selectiva integral en origen (paper ,vidre 
,matèria orgànica, medicaments, i voluminosos, que suposen més del 70%del pes 



dels residus). El desenvolupament de la recollida selectiva integral va lligat a 
l’objectiu de minimitzar i/o evitar els residus innecessaris (plàstics i embolcalls), 
reutilitzar tot allò que pot tornar a fer servei i, per últim, reciclar tot el que es pot 
transformar per un altre ús, amb l’objectiu de reduir al mínim el flux de residus que 
van a un tractament finalista (abocadors i incineradores). 
Iniciar una campanya per a la reducció de residus d’envasos i embalatges. 
Els envasos i embalatges d’usar i llençar són la causa principal de l’augment de la 
quantitat de residus. L’objectiu de la campanya és aconseguir reduir la producció 
de d’aquests residus a partir de la col·laboració dels establiments comercials i dels 
ciutadans amb un consum més responsable i ecològic. Es tracta de promocionar 
una compra sense tants residus: escollint productes en envasos retornables; 
anant a comprar amb bosses de roba, el carretó, el cabàs i carmanyoles; i creant 
una xarxa local de comerços respectuosos amb el medi ambient. 
Incentivar fiscalment la recollida selectiva i l'ús de la deixalleria. Als ciutadans, 
establiments comercials, i petits industrials productors de residus inorgànics 
domèstics o assimilables a domèstics que acreditin un ús regular de la deixalleria 
municipal, amb un número determinat de visites a l'any i sempre que no 
sobrepassin els límits de volum i pes establerts en l'ordenança vigent d'ús de la 
deixalleria, poden rebre una bonificació del % que estableixi cada ajuntament de 
la taxa municipal d'escombraries. 
 
Patrimoni natural (Protegir la zona no urbanitzada del terme. Zones forestals… 
riu… collserola….) 
Protegir el sòl no urbanitzable i els espais d ’interès natural. 
Elaborar un catàleg del patrimoni natural 
. 
Mantenir un sistema de connexió entre els espais oberts, l'espai construit i les 
masses forestals. 
Potenciació d ’una vialitat que afavoreixi el medi ambient i l ’accessibilitat. 
La interrelació de funcions és fonamental, l ’excessiva especialització ve donada 
per la privatització de l ’espai públic. La ciutat no pot ser un conjunt d ’àrees 
temàtiques. 
Elaborar una ordenança municipal de protecció del medi natural i urbà, i de 
defensa del paisatge. 
 
Rehabilitació de la vora del riu i creació d’una zona d’esbarjo.  
Compra de 5 hectàrees de terreny al Pla (agrícola) i lloguer als ciutadans en 
petites parcel·les. 
Promoció de l’ús de plantes autòctones als jardins privats. 
Protecció de la zona agrícola existent entre el riu i el casc urbà intentant 
incorporar més àrees al Parc Agrari. 
Potenciació de l’ADF local, actualment inoperant. 
Recuperació biològica de la riera de la salut des del l’àrea de lleure de La Salut 
fins a Can Parellada  
Fer respectar escrupolosament els drets dels vianants (passos de vianants, dret 
d’ús exclusiu de les voreres). 
Control de vehicles abandonats i servei de recollida urgent d’aquests. 
 



Energia i recursos hídrics 
L ’energia 
El desenvolupament de les energies netes és clau per a la consolidació d ’un 
model e desenvolupament sostenible i és necessari avançar cap a una nova 
economia energètica que maximitzi els nivells d ’eficiència i descentralitzi els 
sistemes de generació d ’energia, qüestió fonamental per reduir la dependència 
de les grans empreses del sector. L ’objectiu és cobrir, a curt termini (2010),amb 
energies renovables el 30%de la demanda d ’energia primària en els països 
mediterranis. 

Elaborar un pla municipal d ’estalvi energètic . 
Reduir el consum energètic dels edificis, instal·lacions i enllumenat ha de ser una 
prioritat. Les companyies elèctriques que actuen en el municipi, l’Ajuntament, el 
servei d’enllumenat públic, i les entitats i associacions locals, han d’elaborar un 
Pla d’estalvi energètic que fixi els objectius a assolir i les formes d ’arribar-hi. 

Eficiència energètica de l’enllumenat públic .Introduint en l’enllumenat públic 
aparells que detecten quan es fa fosc i encenen les llums automàticament, i 
canviant les làmpades de vapor de mercuri per làmpades de vapor de sodi. Amb 
aquestes mesures es pot arribar a estalviar el 30% del consum i recuperar la 
inversió en 3 anys. 

Elaborar una Ordenança Solar .Tant en els edificis públics, com en les 
construccions de nous habitatges o rehabilitacions importants cal introduir la 
obligatorietat d ’instal·lar plaques solars per a la producció d’aigua calenta, 
sanitària i per calefacció. 

Promoure la construcció d’edificis amb criteris ambientals .Assumir els 
criteris bioclimàtics en les construccions dependents de l’administració, tant en 
edificis públics com en habitatges, suposa un estalvi energètic i d’aigua molt 
important, i un augment del cost econòmic no superior al 10%. 

Fomentar l'ús de vehicles que utilitzin combustibles renovables i menys 

contaminants. El transport és un dels sectors que més energia consumeix i més 
contribueix en l'emissió de gasos d'efecte hivernacle. L'ús de vehicles que utilitzen 
com a combustible el biodiesel, el biogas, i el gas natural és un avenç important 
en el camí d'anar reduint l'emissió a l'atmosfera d'elements contaminants, per altra 
banda, s'han de promoure les infrastructures necessàries per poder cobrir la 
demanda d'aquests combustibles. Exempció de l’impost de circulació als vehicles 
elèctrics. 
 

Aigua 
Les solucions respecte a l’ús o pèrdua de la qualitat de les aigües han de venir per 
la via de l ’ordenació del territori i per la instauració d ’una nova cultura de l ’aigua 
per gestionar-la d’una forma més racional i sostenible, basant-se en l’estalvi i en la 
reutilització. Els principals problemes plantejats actualment sobre les aigües 
continentals tenen el seu origen en la sobre explotació que pateixen rius, pous i 
aqüifers, la salinització d’aquests, la destrucció dels boscos de ribera i de les 
zones humides, la construcció d’obres que en destrueixen o alteren les lleres, i la 
contaminació resultant dels diferents processos industrials, agrícoles i domèstics. 
En un país amb un clima com el nostre, l’aigua és un recurs escàs i que, per la 
seva distribució en el temps i en l’espai, fa imprescindible elaborar una política de 
gestió basada en la sostenibilitat, l’estalvi i l’ús racional. 



Fomentar l’estalvi en l’ús domèstic de l ’aigua. En la gestió de l’aigua a nivell 
domèstic es poden assolir grans estalvis si s’introdueixen mecanismes d’estalvi i 
eficiència a les vivendes, de manera que es puguin realitzar les mateixes tasques 
domèstiques però disminuint el consum d ’aigua.  

Reduir el consum d ’aigua en els edificis públics, en el manteniment dels 

parcs i jardins ,i en la neteja de la via pública .Proposem instal·lar  
mecanismes d’estalvi d’aigua en els edificis públics, i fer les inversions 
necessàries per aprofitar les aigües, subterrànies, pluvials i/o les procedents de 
les depuradores d ’aigües residuals per al rec de parcs i jardins, i la neteja viària. 
Per altra banda, l’establiment d’espècies vegetals poc exigents amb l’aigua poden 
ajudar a reduir l’aigua destinada al reg. 

Elaborar una ordenança municipal per a l’estalvi d’aigua  
Redactar una ordenança que reculli l’obligatorietat d’instal·lar els mecanismes 
d’estalvi d’aigua d’ús domèstic, mecanismes de recollida i aprofitament de les 
aigües pluvials per al rec de jardins públics i privats, i la instal·lació d’una doble 
xarxa de clavegueram que separi les aigües residuals de l’aigua de pluja. 

Elaborar un Pla municipal d’usos de l’aigua. En la planificació del municipi 
seria convenient disposar d ’un pla municipal d ’usos de l ’aigua que contempli els 
recursos d ’aigua disponibles i el repartiment de l ’aigua entre els diferents usos. 
Amb aquest Pla es determinaria quantes piscines particulars hi caben, quanta 
gespa es rega, quanta aigua es perd per la xarxa, quants nous habitatges es 
poden construir, la qualitat de l ’aigua que es necessita per a cada ús, etc. 

Educació mediambiental 
Promoure l’educació ambiental com a una garantia fonamental d’una veritable 
actuació dels ciutadans respectuosa amb el medi ambient i l’única que garantirà 
una societat que a tots els nivells promogui un desenvolupament sostenible i 
harmònic amb el medi. 
 
 
 
LA CIUTAT DE LES PERSONES I EMPRENEDORA 
 
Els serveis personals demanden un intens treball transversal i en xarxa i aglutinen 
les àrees que més incidència tenen en la qualitat de vida de la ciutadania. 
Proposem més dotació econòmica i noves iniciatives. 
 

ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS 

Coneixement de les necessitats de la població 
Conèixer objectivament les necessitats de la població de Sant Feliu. Conèixer bé 
els recursos disponibles, les mancances i, a partir d ’aquí, saber quina pot ser 
l’oferta del municipi. Estudiar prèviament qualsevol projecte, planificant les nostres 
actuacions a través d ’un coneixement autèntic del tipus de necessitats de la 
població. 

Infantesa, adolescència i família 
Clara política de suport a les famílies, econòmic i funcional  
Potenciar els espais conjunts entre gent gran i nens. 
Detectar les famílies en situació de risc a traves de les escoles, APA, EAIA, EAP, 
serveis socials d ’assistència primària, actuant de forma ràpida i eficaç. 



Estudiar les situacions de risc i buscar una sortida rehabilitadora, sempre que 
sigui possible des del punt psicosocial, adaptada a les necessitats de les famílies 
potencialment afectades. 
Acords amb les OTG, per millorar les capacitats laborals. Transversal amb treball. 
Ajuts a l ’habitatge –construcció o rehabilitació- amb col ·laboració amb el patronat 
municipal de l ’habitatge o ADIGSA. 
Potenciació de les escoles d’adults de forma transversal amb ensenyament. 
Beques per menjadors escolars de forma transversal amb ensenyament. 
Potenciar serveis per atendre els nens i nenes quan surten de l ’escola quan els 
seus progenitors o tutors encara treballen. 
Pla integral d ’escoles Bressol de forma transversal amb Ensenyament. 

Dependències 
Les campanyes municipals d ’informació i prevenció sobre les drogues han d 
’incloure l ’alcohol. 
Campanya informativa sobre la malaltia alcohòlica. Conscienciació de les famílies, 
a partir de les AMPA o altres mitjans, del consum jove de l’alcohol. Incloure-la en 
les campanyes de prevenció de drogues en els centres d ’ensenyament secundari. 
Aplicació de programes d’autoformació per l’autoocupació en el procés de 
reinserció sociolaboral. 
Millora de la interconnexió de la informació en la xarxa de serveis socials, 
garantint la confidencialitat externa, creant un banc de dades úniques. 
Creació de narcosales  i us terapèutic de qualsevol tipus de substància, amb 
control mèdic i sanitari. 
S’ha de seguir treballant per estendre l ’intercanvi de xeringues i la dispensació de 
preservatius entre la població de risc i dispensació de metadona. 
Aprofundir en el tractament de les ludopaties. 
 

Economia, treball, habitatge, famílies monoparentals 
Davant les problemàtiques cròniques familiars de manca de recursos econòmics, 
problemes de treball i habitatge, hauríem de centrar-nos en millorar les capacitats 
personals dels ciutadans, potenciant al màxim la formació bàsica i formació 
ocupacional, millorar sobretot les capacitats laborals a través de formació laboral 
específica en activitats que tinguin més sortides en el nostre municipi. 

Disminucions 
Promoció de convenis entre ajuntament i les diferents entitats que treballen en el 
camp de la promoció, assistència  i integració de  minusvàlids . 
Físics 
Canvi en el sistema de prestacions als disminuïts, de forma que no depengui del 
pressupost anual, sinó de les necessitats de l ’afectat, en funció dels barems 
econòmics (adaptació de l'habitatge, vehicle eines de treball, etc.). 
Pla gestor d ’adaptació total del transport públic, a cada municipi. 
Reserva d'habitatge públic per adaptar. 
Psíquics 
Potenciació dels programes de cogestió del treball. 
Millora del suport a les famílies (ajuts, etc.). 
Increment de les dotacions destinades a la inserció laboral. 
Actualització del cens de persones discapacitats. 
Suport a les entitats que treballin en la promoció i integració. 



Estandardització de la prestació del servei. 
Ampliació de les places residencials. 
Sensorials 
Aplicació de la llei del Parlament de Catalunya de supressió de barreres 
arquitectòniques: barreres sòniques, guals homologats, lliberar el passos zebra 
d’obstacles. Prosseguir amb l’implantació dels semàfors sonors. Contenidors 
fixats i nets. Itineraris marcats per a cecs en nous equipaments per facilitar 
desplaçament. 
Accés a la cultura, espectacles públics, adaptació de les biblioteques al llenguatge 
Braille, ordinadors sonors, etc. 
Audibilitat als espais públics, parcs, espais oberts, etc. 
Garantir els serveis d ’interpretació de signes o lectura labial a fi de facilitar l 
’accés de la població amb deficiència auditiva als serveis d ’us quotidià o habitual, 
serveis de salut, escoles esport, etc. 
Cens de població amb disminució auditiva. 
Tenir present en l ’organització de qualsevol activitat, que ha de poder ser 
accessible per a les persones amb disminució. 

Gent gran 
Increment dels serveis d’atenció domiciliària (treballadors/res familiars, bugaderia, 
menjars, etc.). 
Potenciar els canals de participació de la gent gran, que han de ser normalitzats, 
reforçant preferentment l ’intercanvi generacions. 
Adreçar a les persones amb més dependència als recursos com centres de dia, 
pisos tutelats o residències, acostant-nos a les ràdios de la UE. 
Treballar conjuntament amb la Generalitat amb l ’objectiu de crear els recursos 
necessaris per a la població que pateix processos de senilitat (residències, etc.)  
Ajuts per aquelles persones que tinguin rendes inferiors als 6.000 EUR any. 
Realització conjunta amb el Departament de Benestar Social d ’un pla de recursos 
i un pla de finançament quinquennal que respongui a les necessitats reals de la 
gent gran, residències, atenció domiciliaria, habitatges tutelats, centres de dia, etc. 
Pla integral municipal de la gent gran, multidisciplinar, integrant-hi diferents 
regidories,  polítiques culturals,  lúdiques, socials, etc. 
Potenciació de les activitats físiques per a la gent gran (transversal amb Esports). 
Implicar la gent gran en la vida quotidiana i especialment en la vida activa 
participativa i amb activitats formatives. 

Immigració 
Evitar les actuacions destinades exclusivament a immigrants. Totes les regidores 
del municipi haurien de tenir la sensibilitat de pensar en els col·lectius culturalment  
diferents i socialment més desprotegits a l ’hora de programar qualsevol tipus 
d'iniciativa. L’ajuntament ha d’inserir les seves actuacions per a la població 
immigrant en els serveis normalitzats per a la població en general i ho han de fer 
des de la transversalitat, tractant els temes de manera horitzontal. 
L’immigrant ha d’accedir als recursos socials en les mateixes condicions que els 
autòctons, l’ajuntament ha d’afavorir les polítiques socials adreçades a tots els 
ciutadans. 
El protagonisme en l’acolliment dels immigrants ha de recaure en l’ajuntament, per 
ser la administració més propera al ciutadà i la primera on aquests s ’adrecen. La 
immigració requereix un compromís i un consens municipals, la política social d 



’immigració passa per construir un nou espai social català, amb una administració 
descentralitzada, propera al ciutadà i de qualitat i amb un finançament adequat. 
S’ha de garantir la no discriminació dels immigrants en l’habitatge, evitant la 
formació de guetos. Independentment de la seva situació legal els immigrants 
tenen dret a l’assistència sanitària pública d’urgència. En cas de malaltia greu o 
accident, els empadronats irregulars tenen els mateixos drets que els autòctons. 
També tenen dret a disposar d’una assistència social que faciliti el procés 
d’integració mitjançant la dignificació de les seves condicions de vida. Aquesta 
assistència social podrà ser proporcionada pel centre d’atenció primària que 
tinguin assignat i o per l’ajuntament on estiguin empadronats. 
Es necessari crear espais perquè els immigrants que acaben d’arribar, i durant els 
primers mesos de la seva estada a la ciutat, assisteixin a classes específiques de 
coneixement de la llengua catalana, dels costums i del funcionament dels serveis 
d’acollida. Aquesta és una de les activitats previstes en el Pla Interdepartamental 
d ’Immigració que ara duen a terme diverses entitats socials, sense cap 
coordinació, i deixant de banda la llengua del país. 

Igualtat per a les dones 
Polítiques actives per poder-se integrar amb igualtat de drets i oportunitats en la 
vida laboral i social promovent l'elaboració de "Pactes del Temps", on l’ajuntament 
lideri acords amb els principals actors locals (organitzacions empresarials i 
sindicals, escoles, associacions …) amb la finalitat de millorar la coordinació dels 
horaris dels diferents serveis i adaptar els horaris escolars i laborals a la 
necessària conciliació de la vida laboral i personal. 
Acció municipal coordinada entre els diferents estaments: sanitari, judicial, social, 
associatiu i policial per lluitar contra la violència. Major participació de les dones 
en protocols d'actuació. 
Incentivar el llenguatge no sexista al nomenclàtor d'espais i als edificis públics. 
SIDA 
Reforma del reglament de llicències, per tal que els locals de consum sexual, 
proporcionin preservatius, lubrificants als usuaris i usuàries i informació sobre les 
MTS. 
Promoure campanyes d'informació constant entre el col ·lectiu de treballadors/es 
del sexe. 
Creació d’un programa específic de tractament i control d’aquelles persones 
infectades que es troben històricament fora de la xarxa assistencial, identificant 
els punts més conflictius del territori del municipi. 
Garantir a les persones dedicades a la prostitució exàmens mèdics periòdics, amb 
plena garantia de confidencialitat i reserva, garantint que els CAP estiguin 
preparats humana i materialment. 
Incrementar l ’oferta d ’atenció domiciliaria (psicòlegs/lògues, treballadors/res 
socials i familiars, etc.),a aquells malalts crònics que no es puguin valer per ells 
mateixos. 
Suport a les famílies que tenen algun membre afectat. 
Fer conèixer les causes i prevenció de l'epidèmia a Catalunya a través dels 
mitjans de comunicació pública, ràdios locals o publicacions periòdiques. Donar a 
conèixer de forma intensa els recursos que la població te a l ’abast. 

Servei social d'atenció primària 
El Servei Social d ’Atenció Primària (SSAP) ha de treballar per la millora de la 



qualitat de vida dels grups en situació de risc, prevenir les situacions de 
marginació. 
Ha d ’oferir atenció individual i familiar, intervenció grupal i comunitària, atenció 
social i comunitària. 
Si bé el tractament individual i familiar és molt important, s ’ha de completar amb l 
’atenció grupal i el fet de poder donar solucions de forma col ·lectiva. 
Treballar més en la intervenció comunitària, juntament amb entitats i associacions 
de barri. 
Servei de mediació 
Potenciar el servei de mediació comunitari perquè serveixi de nexe entre 
l’ajuntament i la ciutadania,  entre els departaments i el territori. 
Pobresa 
Recerca, detecció i treball per pal·liar la pobresa. 
Treball dels equips socials (psicòlegs/lògues, educadors/res socials, 
treballadors/res socials, etc.) amb seguretat ciutadana en la detecció de rodamóns 
i reorientació en tallers ocupacionals. 
Preveure la creació de una residència de nit per a rodamóns , acompanyats de 
programes d ’inserció. 

ACTUACIONS  EN L'ÀMBIT DE LA SANITAT I LA SALUBRITAT PÚBLICA 
Col ·laboració en la planificació i la gestió dels serveis sanitaris 
L ’objectiu és evolucionar cap a un model sanitari més avançat, on qualsevol 
ciutadà o ciutadana tingui dret al millor tractament mèdic existent, siguin quins 
siguin els mitjans econòmics de què disposi. Cal defensar, doncs, una aportació 
pública creixent al sosteniment del sistema i cal, també, aconseguir una major 
cobertura de prestacions 
que garanteixin, com a mínim, les necessitats bàsiques en matèria sanitària dins 
dels anomenats “estats del benestar ”.Des dels ajuntaments els objectius 
fonamentals serien: 
Facilitar l ’accés als serveis sanitaris de tota la població. 
Incrementar els recursos destinats a la prevenció i la promoció de la salut. 
Potenciar l ’Atenció Primària de Salut. 
Major participació municipal en la gestió dels recursos, és a dir, una major 
participació a definir els objectius, elaborar els pressupostos i fer un seguiment 
dels centres d ’Atenció Primària de Salut, dscrits a la població. Des de 
l’ajuntament cal potenciar la coordinació dels serveis sanitaris amb l ’objectiu de 
millorar la seva eficiència i la seva proximitat a la ciutadania. 
Potenciar el Consell Local per a la Salut  i crear la Comissió Local de 
Drogodependències.  

Salubritat pública 
Actuar amb major decisió sobre els sorolls excessius, vibracions, radiacions i 
factors contaminants químics, biològics i radiològics que afecten negativament la 
majoria de la població. 
Controlar els aliments i els additius alimentaris, la qualitat dels productes bàsics 
de consum i l ’aigua (tant l ’aigua potable com de la de les piscines). 
Potenciar l’oficina d ’atenció al consumidor d ’àmbit local o comarcal que els 
informi, assessori i defensi. 
Supervisar la higiene dels habitatges i àmbits físics de convivència humana 
(albergs, pensions, hotels, residències per a la gent gran, mitjans de transport, 



mercats, zones d ’esport),així com l ’actuació responsable de les persones 
encarregades de manipular aliments de consum comunitari. 
Vigilar de manera continuada l ’estat de les aigües residuals i dels residus sòlids, 
procurant la construcció de depuradores si no se’n disposa. 
Promocionar el respecte a tots els espais verds i naturals dels municipis, 
corresponsabilitzant-ne la ciutadania quant al manteniment en tant que es tracta d 
’espais públics afavoridors de salut. No cal dir que això implica la dignificació —o, 
en el seu cas ,la desaparició —de les construccions i edificacions il·legals o 
“al·legals” que  envolten Sant Feliu. 
Controlar els animals domèstics i aplicar, si cal, de programes de desratització. 
Controlar les plagues modernes (coloms, cotorres, gavines, etc.) amb programes 
específics en cas que s’ubiquin a Sant Feliu. 
Endegar campanyes adreçades als propietaris de gossos per a la recollida dels 
excrements. 
Aplicar les normatives i ordenances municipals per a la tinença d ’animals 
domèstics. 
Incentivar campanyes de salubritat de bars i restaurants. 

Promoció de la salut. 
Per promoure la salut cal ajudar les persones i col·lectivitats a aprendre i acceptar 
la responsabilitat del seu propi benestar. Aquestes actuacions es portaran a terme 
des de les àrees bàsiques de salut en estreta col·laboració amb l’àmbit municipal 
pertinent, i consistiran essencialment en l’assoliment dels objectius individuals i 
col·lectius següents: 
Elaborar programes preventius com ara els de drogodependències, la sida, 
l’alcoholisme, les ludopaties, l’educació sexual o els programes de promoció de 
l’activitat física. 
Donar una millor informació de com utilitzar els recursos sanitaris existents i 
reforçar l’educació sanitària com a potenciadora de l’autonomia personal. 
Col·laborar en la prevenció de les malalties cardiovasculars, promocionant la 
disminució dels factors de risc com el tabac, la hipertensió, la hipercolesterolèmia i 
l’obesitat. 
Col·laborar en la creació de programes preventius adreçats als infants, amb una 
millora de la qualitat assistencial també a les escoles i un acurat seguiment 
regular del seu desenvolupament físic i intel·lectual, educant en els hàbits que 
fomentin la salut. 
Col·laborar en la prevenció del càncer mitjançant campanyes divulgatives 
d’educació sanitària i facilitant els controls corresponents per al diagnòstic precoç. 
Potenciar programes d’abast local o comarcal de prevenció de les 
drogodependències, amb participació dels diferents sectors implicats (regidories 
de Sanitat, de Serveis Socials, policia local, jutges, metges, associacions d ’ex-
toxicòmans). 
Donar tot el suport assistencial necessari per al tractament, la rehabilitació i la 
reinserció del malalt/a agut i crònic, independentment de l ’edat i situació 
econòmica. 
Millorar l ’atenció a la gent gran amb polítiques de coordinació dels recursos 
assistencials, inclosos els domiciliars (menjar a domicili, teleassistències, 
treballador familiar, fisioteràpia a domicili). 
Participar activament en la coordinació amb els centres d ’atenció primària i 



reclamar, si cal, el desenvolupament dels òrgans de participació i la col·laboració 
que es precisin en funció de l ’àmbit territorial i poblacional específic. 
 
 
 

ACTUACIONS  EN L'ÀMBIT DE L’ESPORT  
Sant Feliu pateix una manca d’equipaments esportius , que s’incrementa any 
darrera any en relació a l’increment de població. Això genera que molts 
Sanfeliuencs i Santfeliuenques s’hagin de desplaçar a ciutats del voltant (Sant 
Joan Despí, Molins de Rei, Esplugues...) per poder practicar exercici físic. 
Hi ha un altre problema amb l’esport de competició, quan algun club assoleix 
categoria de divisió d’honor , té l’obligació de desplaçar-se a altres municipis per 
jugar com a local, per no disposar d’unes instal·lacions reglamentaries dignes. 
Tampoc tenim una zona esportiva de referència, un centre neuràlgic on els 
ciutadans tinguem present, que s’hi practica esport constantment. 
Els barris de nova creació tampoc disposen d’equipaments esportius i els barris 
que en disposen actualment estan abandonats i en perill de requalificació o 
totalment desbordats i abarrotats per poder practicar qualsevol tipus d’esports. 
Per això proposem: 
 
Creació d’una nova ciutat esportiva remodelant l’actual zona esportiva de la 
rambla amb una nova piscina, pista de bàsquet, pista de voleibol, pista de futbol 
sala, pista d’handbol, camp de futbol, on les Entitats tinguin les seves seus. 
Remodelació de la Piscina escorxador 
Zona Esportiva Grasses 
Zona Esportiva Falguera 
Facilitar l’ús  de les zones esportives escolars fora de l’horari escolar. 
Dotar a tots els barris de zones lúdico-esportives  i enllaçar-les entre sí a través 
d’un carril bici. 
Crear una oficina d’assessorament a l’esportista que doni informació, promoció i 
seguiment de l’esport no Federat: Aquest ha de ser un centre d’acollida on tots els 
ciutadans que vulguin puguin rebre un assessorament tècnic  pel que fa a la 
practica d’esport de lleure, des de la programació de la preparació física fins a 
llocs on practicar l’esport o rebre consell mèdic. 
Estudiar la creació d’un segon pavelló esportiu. L’equipament haurà de tenir 
criteris de sostenibilitat des del disseny i en tots els seus elements, així com 
adaptar-les tant com sigui possible per a la pràctica tant de l’esport federat com  el 
de lleure.  
Promoció activa de l’esport de base des de les escoles, amb una total coordinació 
amb les A.P.A.S., i impulsar convenis amb els Clubs Locals per tal de potenciar 
l’esport de base amb caràcter formatiu. 
Potenciar l ’associacionisme esportiu. Els clubs i les associacions esportives són 
els principals centres impulsors de l ’esport a la ciutat. Cal aconseguir augmentar 
el nombre de persones que participen en les associacions i en els clubs. Al mateix 
temps, cal que els mateixos clubs portin a terme tasques de promoció esportiva 
entre els seus associats, convidant-los a que passin, en la majoria de casos, de 
mers espectadors a practicants de l ’esport al qual són afeccionats. 
Cal realitzar programes de participació de la gent adulta, utilitzant si convé les 



instal·lacions municipals i el suport tècnic de l ’ajuntament. 
Manifestacions esportives. Cal que en totes les manifestacions esportives que es 
realitzin en el municipi es destaqui el caràcter nacional de Catalunya i la promoció 
de les seves seleccions esportives nacionals. 
Consells Municipals d’esports.  
Cal potenciar el CME on hi participin tots els representants de les diferents entitats 
i associacions esportives, associacions de veïns, associacions de mares i pares, i 
associacions de gent gran, així com personalitats locals del mon esportiu de la 
ciutat per a l’assessorament i seguiment de la vida esportiva municipal. 
Creació d’escoles d’iniciació esportiva, adreçades principalment a les edats 
compreses entre els 4 i els 16 anys. L’activitat en el període de 4 a 12 anys hauria 
de ser de jocs pre-esportius i polisportius i en el període de 13 a 16 anys l 
’especialització en l ’esport escollit. 
Garantir una revisió mèdica obligatòria a tots els nens i nenes que facin practica 
esportiva. 
Programes de formació de monitors i entrenadors. 
Implicació dels pares i mares en l ’organització de les activitats. 
Potenciar l ’esport femení en edat escolar. 
Rellançament de l ’esport de participació. Organització de torneigs municipals, 
comarcals) d ’esports bàsicament populars, i promocionar-los a nivell d ’empreses, 
col·lectius, associacions, etc. 
Nous esports. Ampliar l ’oferta esportiva tradicional promocionant altres pràctiques 
esportives no massificades, canalitzant les iniciatives de nous col·lectius de 
practicants i de noves “modes ” esportives (patinatge, skate board,…) 
Foment de la bicicleta. Íntimament lligat amb la planificació urbanística, cal 
adaptar la nova estructura urbana per crear carrils bici. En l’estructura antiga s 
’hauran d ’estudiar les possibilitats. 
Esport i salut. Realitzar campanyes d ’informació dirigides a tota la població per tal 
de donar a conèixer els beneficis que per a la salut comporta la pràctica esportiva. 
Cal divulgar les diferents alternatives que pot oferir al municipi. 
Esport per a la gent gran, potenciació dels programes d’exercici físic per a la gent 
gran dotant-los de mitjans i promocionant-los a tots el barris, casal d’avis, A.V., 
etc. 
Campanyes contra la violència i la intolerància en el mon de l’esport. 
Esports per a discapacitats físics i psíquics. Promocionar l’esport dins d’aquests.         
ACTUACIONS EN L’AMBIT EDUCATIU 
 
Promocionar l’Ensenyament Públic com a eina de regulació i transformació social, 
i com a garant de la igualtat d’oportunitats de la ciutadania adulta de demà. 
Reivindicar l’ampliació de les competències de l’Administració local per tal de 
gestionar de manera més directa tots els aspectes relacionats amb l’ensenyament 
no universitari. 
Fomentar la participació ciutadana a les escoles, els consells escolars i les 
associacions de mares i pares i d'alumnes. 
Estudiar rehabilitar l'antiga escola bressol Tambor, a part de construir-ne una de 
nova a Mas Lluí, per tal de donar resposta a la demanda creixent. 
Vetllar perquè la Generalitat assumeixi el compromís de gratuïtat del tram 
educatiu 0-3 per tal de donar sortida a les necessitats laborals dels ciutadans i 



ciutadanes de Sant Feliu. Mentre no arriba aquesta gratuïtat, establir convenis 
d’ajut amb altres administracions, i establir les quotes de les escoles bressol 
municipals en relació a nivells de renda, aplicant criteris d'equitat en l'accés als 
serveis públics. 
Col·laborar amb la comunitat educativa en el disseny i elaboració de campanyes 
de promoció serioses de l’Ensenyament públic de la nostra ciutat en el període de 
matriculació, posant l’èmfasi en la qualitat. L’Escola pública no ha de ser 
subsidiària de la privada. 
Dinamitzar la comissió de matriculació municipal amb la participació de tots els 
estaments educatius per tal de coordinar el procés anual de matriculació al 
municipi i les possibles actuacions que se'n derivin: disseny de la campanya de 
matriculació, control dels ràtios dels diferents centres, noves necessitats escolars, 
etc. Coordinar i dinamitzar l’actuació dels i les representants municipals als 
consells escolars dels centres i fomentar els intercanvis entre ells i elles. 
Vetllar, coordinar i dotar de continguts el consell escolar municipal per tal d'obtenir 
una gestió realment efectiva dels centres i, a partir del treball en comú de tota la 
comunitat educativa, contribuir a dissenyar la política d'ensenyament per al 
municipi, com un punt de partida més en l’elaboració d’un futur Projecte Educatiu 
de la Ciutat. 
Controlar el procés de matriculació per tal de facilitar la integració d’infants de 
famílies procedents de fora de la Unió Europea per tal d’evitar qualsevol mena de 
marginació i garantir un procés d’integració el més fluid possible, i per tal d’evitar 
possibles fraus per aconseguir plaça en determinats centres. Garantir la reserva i 
el repartiment equitatiu de places per a alumnes amb Necessitats Educatives 
Especials o problemes d’inserció social tant a les aules de  les escoles públiques 
com a les aules de les escoles privades. 
Ampliar els ajuts pel que fa a les beques de material escolar, transport, menjador i 
activitats extraescolars, vetllar conjuntament amb les AMPA, perquè tots els 
centres que els necessitin disposin d’aquests serveis, i preveure tenir-los sempre 
en compte a l’hora d’elaborar els pressupostos municipals. 
Garantir l’oferta de places de menjador escolar als centres, i treballar 
conjuntament amb les AMPA per tal de dotar aquest servei amb una ràtio mínima 
de monitoratge (10 nens i nenes en Educació Infantil per monitor o monitora, 15 
en Educació Primària i 20 en Secundària). 
Treballar coordinadament amb els serveis municipals d’assistència social, la 
inspecció i els instituts per prevenir el "fracàs escolar" i atendre les necessitats de 
formació, i vetllar per un compliment rigorós de l’escolarització de l’alumnat 
d’Educació Infantil, d’Educació Primària i de Secundària Obligatòria, és a dir, fins 
els 16 anys, fent un seguiment acurat d’aquells alumnes o col·lectius que 
evidenciïn problemes d’absentisme. 
Acabar les obres del gimnàs del CEIP Pau Vila i construir-ne un altre pel CEIP 
Montmany, preveient-ne l’ús ciutadà en horari extraescolar. 
Assegurar, prèvia negociació amb el departament d'Ensenyament (que és qui en 
té les competències) l’oferta suficient pel que fa a crèdits variables (matèries 
optatives) en l’educació secundària obligatòria a fi i efecte que l’alumnat pugui 
exercir el grau d'optativitat recollit a la LOGSE. 
Coordinar amb municipis propers, sempre que sigui necessari, l’oferta de places 
de secundària postobligatòria per tal d'afavorir que els alumnes puguin triar entre 



tots els recorreguts curriculars possibles. 
Impulsar la normalització lingüística a les escoles privades, sobretot a les 
concertades d’àmbit religiós. 
Exigir al Departament d’Ensenyament l’ampliació dels mòduls professionals, ja 
que actualment es dóna la paradoxa que molts alumnes han d’anar a estudiar fora 
de la nostra ciutat, capital comarcal. 
Acostar les empreses de la ciutat als centres d’ensenyament, desenvolupant 
programes de pràctiques a les empreses. 
Posar en funcionament l’Escola de Música del Palau Falguera, i una ludoteca 
annexa entorn la música, facilitant el suport i convenis de subvenció necessaris, 
així com la projecció i difusió del treball dels seus alumnes, i garantir-ne el 
manteniment posterior. 
Fer les oportunes reserves de sòl en les zones de nova urbanització, com ara les 
afectades pel soterrament de la via del tren, per, en un futur, ubicar els centres 
d'ensenyament infantil i primari prop dels domicilis de l’alumnat.  
Preveure recursos i infrastructures necessàries per potenciar l’Escola d’Adults 
Mestre Esteve i la seva aula d’autoaprenentatge. 
 
CULTURA 
 
Com a partit d’esquerres que som un dels principis generals de la nostra activitat 
serà lluitar per la igualtat d’oportunitats en tot els aspectes, i en la cultura també. 
D’aquí ve en l’àmbit cultural la importància que li  donem a la biblioteca Montserrat 
Roig.  
 
ERC-Sant Feliu considera que el fet cultural és un dels aspectes més rellevants 
de la nostra vida col·lectiva. 
L’activitat cultural és allò que dóna personalitat a una població, per tant la política 
cultural d’un Ajuntament no ha de ser dirigista, sinó que ha de donar suport a 
l’acció de les diferents entitats, facilitant l’acostament de la ciutadania a la cultura, 
sigui quina sigui la seva forma d’expressió. 
En aquest sentit ERC-Sant Feliu, considera que s’ha de treballar a partir de tres 
línies programàtiques: 1. Difusió cultural i llengua, Equipaments culturals,  i 
Serveis Culturals. 
 

Difusió cultural i llengua: 
 
Continuar amb la potenciació i recuperació de les festes populars i tradicionals  
La cultura catalana, tal com ho acostumen a ser les de caràcter mediterrani, és 
molt rica en manifestacions populars i tradicionals. L’ajuntament pot jugar en 
aquest camp un paper important en la seva difusió i potenciació. 
És important la participació dels ciutadans i entitats en l’organització i execució 
dels actes culturals. Es tracta d’una pràctica que pot contribuir poderosament a 
l’articulació del teixit social i que, lluny d’essencialismes, té una poderosa càrrega 
integradora de cara als fills d’aquells ciutadans nouvinguts. 
Cursos d’estiu per els Santfeliuencs de totes les edats. 
Potenciar la normalització lingüística permanent del català en tots els àmbits, 
potenciant sobretot els àmbits comercial i empresarial. Completar la normalització 



integral de l’Ajuntament. 
Promoure cursos de català per a immigrants dins el CNL.  
Tenir clar la compra de producte etiquetats en català i del comerç local. 
I això traslladar-ho als convenis. 
 

Pla municipal de normalització lingüística 
Els ajuntaments han d’elaborar un pla municipal de normalització lingüística 
(PMNL), adequat a les necessitats sociolingüístiques de les diferents zones, que 
estableixi clarament quins són els objectius prioritaris , les actuacions que cal per 
tal d’assolir-los per als pròxims quatre anys i la dotació necessària dels mitjans per 
poder dur-los a terme. Aquest la, aprovat pel Ple, es revisarà, s’avaluarà i 
s’actualitzarà cada any. 

Cal dotar cada municipi almenys d’una plaça de tècnic/a en normalització 
lingüística que s’encarregui de planificar el procés d’implantació social de la 
llengua catalana al municipi, En l’elaboració i execució d’aquest PMNL, cal 
implicar-hi les entitats culturals i esportives, els partits polítics, els sindicats, les 
organitzacions d’empresaris i de comerciants, les associacions de veïns, perquè, 
coordinadament amb l’ajuntament i l’oficina o servei local de català en les 
poblacions on n’hi hagi, actuïn d’impulsors i de supervisors de la normalització 
lingüística en el seu àmbit d’actuació. 

En una segona fase posterior a l’elaboració del PMNL cal impulsar un Pla 
Municipal de Qualitat Lingüística, per controlar que el model de llengua que rep la 
població sigui correcte i adequat. 

 
Administració local 

Cal exigir el requisit lingüístic en l’accés a la funció pública. 
Cal organitzar tots els temes de normalització lingüística transversalment de 

manera que l’òrgan que se n’ocupi pugui actuar a tots els departaments. 
Cal que l’Ajuntament aprovi el pla de normalització lingüística intern, ja que 

s’està incomplint l’art. 9.3 i la disposició primera de la Llei 1/1998, de política 
lingüística. 

Cal mantenir l’exigència del coneixement del català (oral i escrit), segons 
aquests perfils lingüístics —aprovats en el reglament municipal intern —, en la 
convocatòria de noves places i en les promocions internes de l’ajuntament. En el 
cas del Principat, aquest aspecte queda regulat pels articles 294.2 i 310.2 de la 
Llei 8/1987, modificats per la Llei 1/1998. 

Cal reciclar lingüísticament el personal d’acord amb els perfils lingüístics. 
Cal establir un pressupost municipal per corregir els nomenclàtors que 

encara no estan normalitzats. Altrament, estan incomplint la Llei de política 
lingüística. 

És important exigir la normalització de la documentació als proveïdors i 
concessionaris dels ajuntaments i dels organismes que en depenguin. 

Per dinamitzar la normalització interna, en els ajuntaments mitjans i grans 
es fa necessari disposar de personal propi de normalització amb dedicació 
exclusiva, que dugui a terme tasques d’assessorament lingüístic intern i de foment 
del coneixement i de l’ús del català en tots els departament i els organismes que 
en depenen, en col·laboració estreta amb les delegacions territorials del Consorci 
per a la Normalització Lingüística en el cas del Principat i dels tècnics i tècniques 



de normalització lingüística i serveis municipals de català dels Països Catalans. 
Cal que a les biblioteques municipals hi hagi subscripcions de la premsa 

local, comarcal i nacional en català. Així com el material audiovisual, la connexió a 
Internet i altres elements relacionats amb les tecnologies de la informació i la 
comunicació. 

A més de les mesures previstes al PMNL, cal difondre des de les àrees 
municipals relacionades amb l’activitat econòmica i de consum les subvencions 
que la Generalitat valenciana i la de Catalunya i els Consells Insulars 
concedeixen, o haurien de concedir, a les actuacions normalitzadores i donar ajuts 
als comerços i a les empreses del municipi que avancin en l’ús del català. En 
aquest sentit, el departament que atorga les llicències d’obertura de negoci pot 
gestionar les ajudes i oferir el suport necessari. 

La oficina municipal d’informació al consumidor ha de difondre els drets 
lingüístics dels consumidors que, en el cas del Principat, recull la Llei 1/1998 i la 
que se’n deriva i vetllar perquè no es conculquin els drets que s’hi especifiquen. 

Cal tenir en compte que, segons la Llei 1/1988, de política lingüística, els 
ajuntaments poden aplicar exempcions fiscals per l’ús del català a les empreses i 
els comerços. 

 
Ensenyament 

Cal facilitar els mitjans als centres d’ensenyament que porten a terme 
programes de normalització lingüística, programes que s’han de fer en el marc 
d’un programa global i coherent, i impulsar-los des del mateix ajuntament en els 
territoris on no s’hagin establert. En aquest sentit, cal dinamitzar els projectes 
lingüístics als centres d’ensenyament i rendibilitzar al màxim la participació 
municipal en els consells escolars. 

És important promoure el reciclatge lingüístic del professorat de tots els 
nivells educatius i oferir els mitjans per a la innovació i la recerca en el camp de la 
normalització i la sociolingüística des de les entitats ciutadanes i particulars. 
Incrementar les subvencions a la normalització insuficients ja que actualment  és 
un  0,14% 

No donar suport al decret del PP que està impulsant en aquests moments ja 
que atempta contra la convivència i cohesió social al país, ja que volen  
incrementar el número d’hores de castellà i com jo ho han fet tots els partits de 
tradició democràtica i sindicats, l’Ajuntament s’ha de posar a treballar perquè a 
Sant Feliu no s’apliqui el decret 
 
Sector audiovisual i noves tecnologies 

Cal fer les el contactes necessaris amb els cinemes locals per tal 
d’aconseguir que tinguin el màxim nombre possible de còpies de pel·lícules en 
català. També cal potenciar la distribució del programari i maquinari informàtic en 
català en els establiments de venda de material informàtic, com també la creació i 
distribució de literatura en català. Potenciar el programari lliure. 
Potenciació del Cinefòrum. 
Potenciar els Centre cívics (Can Ricart, Roses i “Tovalloles”)  
L’ajuntament ha de col·laborar a la conservació de tota expressió de cultura 
Difusió: Música, Teatre, Sardanes, exposicions, Premis i concursos, tallers i 
cursos.  



Per tot això, en segons quines ocasions es convenient conservar exemplars de la 
producció literària o musical, o a la col·lecció local de la biblioteca o al fons 
municipal d’art. 
Consolidació d’una temporada estable de teatre local aprofitant l’activitat de 
l’Escola de Teatre i dels diferents grups locals. 
Potenciar els canals que ja tenim: Ràdio, Butlletí com eina d’informació no al 
servei del partit del govern, promoure un ens de control, web i  recupera l’agenda 
cultural amb la implicació de les entitats.  
Ajudar al naixement d’una televisió local. 
Promoure publicacions de caire pluridisciplinari d’àmbit local i també quaderns de 
treball de coneixement del medi. 
Difondre el patrimoni local: publicar llibres o fulletons, organitzar festes o rutes a 
determinats indrets, obrir una pàgina web en de l’àmbit cultural, fer samarretes o 
calendaris, organitzar visites, etc. Per a una bona difusió insistim en la importància 
d’actualitzar el catàleg de béns culturals. Aquesta base de dades ha de ser 
accessible al públic, especialment als qui tenen drets reals sobre els seus 
elements, i als investigadors. Per tal de conservar la memòria col·lectiva també és 
un deure l’acreixement del patrimoni cultural. 
El manteniment del patrimoni arquitectònic ha de ser molt rigorós i coses com va 
passar amb les cases del  Marques (davant de la torreblanca) no poden passar. I 
per això s’ha de donar importància al patrimoni.  
Amb el nou pla del Bon Salvador està previst que una fàbrica hi quedi per 
conservar. 
 

Serveis Culturals ( subvencions, convenis, subsidiarietat): 
 
L’actual Patronat Municipal de Cultura s’ha convertit en ens administratiu.  
Nosaltres hi estem en contra, és per això que farem ressorgir el fet i debat cultural 
al unificar-lo amb el Consell Municipal de Cultura com a fòrum de debat i 
planificació cultural  de la ciutat. 
Ampliació de la dotació de les subvencions a les entitats culturals, tot respectant la 
seva independència de criteris. Establir unes regles clares: socis, pressupost, 
volum d’activitats. 
Transparència i publicació de les subvencions. 
L’Ajuntament ha de facilitar ajut material (locals, finançament, etc.) o de personal 
(col·laboració en l’organització d’actes, legalització d’associacions, etc.)de manera 
puntual o periòdica i per mitjà de convenis, premis o subvencions. 
Potenciació de l’òrgan per assessorar aquests que vulguin constituir una entitat 
cultural, no només per a la seva creació sinó també per l’acompliment de les 
obligacions jurídiques i fiscals amb l’Ajuntament i amb altres administracions. 
Aquesta assessoria ha de tenir una actitud dinàmica visitant les entitats i detectant 
problemàtiques especifiques o de globals per després actuar-hi. 
Aconseguir subvencions d’altres administracions. 

El foment de l’associacionisme local és una tasca de la qual un ajuntament 
progressista no es pot desentendre en cap cas.  

Es tracta de potenciar una entesa equilibrada entre l’administració i la 
societat civil. Es tracta d’una opció que, administrada de manera adequada, pot 
donar uns resultats excel·lents. En conseqüència, cal tenir molt en compte que per 



a un ajuntament sempre serà més rendible econòmicament i políticament una 
entesa amb la societat civil que no pas una actuació en solitari. 

Cal regular d’una manera clara i comprensible per a tothom el mecanisme 
per accedir a aquests convenis. 
 

Equipaments culturals 
 
El fracàs d’aquesta legislatura ha estat la impossibilitat d’aconseguir que el Palau 
Falguera esdevingui el conservatori comarcal, Tot i això s’ha de treballar per sigui 
un centre de música i cultura tradicional, aprofitant la forta expansió que està 
aconseguint la gralla al nostre municipi. 
 
Promoure espais alternatius d’estudi independents de la Biblioteca i 
descentralitzar-la arribant a acords amb escoles, entitats, casals de joves centres 
cívics i casals culturals. Promoure les biblioteques del barris amb el tutelatge i 
l’experiència de la biblioteca Montserrat Roig 
Implantar xarxes locals de lectura pública i recursos informatius, integrant les 
biblioteques públiques, les escolars i les d’entitats així com els centres de 
documentació i informació. 
Dotar de recursos a les biblioteques amb l’objectiu d’arribar a disposar d’un 
ordinador multimèdia i amb connexió a internet per a cada 1.000 habitants. 
Hotel d’entitats, amb els serveis compartits per tot tipus d’activitats, que inclogui 
sales de reunions i de conferències i espais per l’emmagatzematge de material.  
Anar cap a la creació del Museu històric municipal així com promoure amb l’ajut 
dels industrials locals un Museu de l’aixeta. 
Valorar el model de gestió que volem per aquests equipaments, la seva ubicació i 
la seva configuració són aspectes que hem de decidir entre tots. 
Des de ERC sempre hem recolzat l’impuls de l’Ateneu com a gran centre de 
generador de cultura a la ciutat. En el següents anys vetllarem que això continuï 
Conveni amb el Centre Parroquial per a la realització de millores en el teatre. 
Nou centre cívic per a la Salut i Can Calders, a la fàbrica Amadeu Prat. 
 

Arxiu històric 
Fer conèixer l’arxiu històric a tota la ciutadania  
Iniciar una política de foment de donacions (especialment textos i fotografies) i 
difondre el que s’obtingui mitjançant exposicions. Sempre serà més fàcil que una 
institució conservi aquests béns d’una forma adequada que no pas un particular. 
Documents de Salamanca, tal com consta la moció reclamant si s’escau els 
documents. I portar l’estat espanyol als tribunals per mitjà de les entitats 
municipalistes sinó retorna els documents pertanyents a Sant Feliu. 
Recuperar la memòria històrica posant com noms de carrers nous personatges de 
l’historia de Sant Feliu com de l’alcalde de Sant Feliu durant la república Josep 
Gaspà i Pahissa. 
 
ACTUACIONS EN L’ÀMBIT DE LA JOVENTUT 

Oci i cultura 
 
Evitar, en la mesura del possible, l’organització directa i exclusiva per part dels 



departaments de joventut, de les activitats culturals per a joves. Per tant, tota 
acció en aquest àmbit ha de facilitar la iniciativa juvenil i donar suport a la pròpia 
producció cultural del jovent i de les associacions. Això s ’aconseguirà per la via 
del suport als projectes del jovent i ajudant a crear una infrastructura que permeti 
donar a conèixer la feina feta. Potenciar doncs els Consells de Joventut, com a 
òrgan màxim de representació juvenil. 
Donar el suport dels governs locals a iniciatives culturals elaborades per les 
entitats o pel jovent del municipi, com una forma de garantir una major implicació 
d ’aquests a la vida local. 
Crear un circuit de concerts a nivell municipal o comarcal, on els joves que tinguin 
inquietuds musicals puguin agafar experiència i formar-se, tot compartint els seus 
coneixements amb d’altres joves. Es podria arribar a acords amb altres 
organismes que hagin pres acords similars i intercanviar grups o ampliar el circuit. 
Millorar i ampliar espais gratuïts d’assaig existents per als grups locals, el suport 
publicitari a les actuacions en viu, promoció i difusió dels grups locals. També 
proposar la descentralització d’actes i apropar-se més als joves dels barris. 
Promoure el Casal de Joves com a un espai fix d’expressió del jovent de St. Feliu, 
fomentant exposicions d’artistes joves, que permeti donar-los a conèixer a la 
ciutadania al marge dels circuits comercials. Habilitar llocs per a convertir-los en 
espais on els joves puguin reflectir tot tipus d ’expressions artístiques. Oferir 
gratuïtament espais de reunions, xerrades, tallers i altres necessitats de les 
associacions juvenils de la ciutat. Intentar fer l’horari del Casal més ampli,  
prioritzant la seva obertura per la tarda.  
Realització de concursos artístics: música, fotografia, pintura, còmic, vídeo, 
infografia... 
Potenciar la llengua catalana donant suport als processos de normalització, 
aprofundint en l’ús social del català i realitzant campanyes adreçades als joves. 
D’altra manera fomentar la interrelació entre tot el jovent d’arreu dels Països 
Catalans. Una bona iniciativa en aquesta direcció seria fomentar intercanvis 
mitjançant les entitats juvenils dels respectius municipis. 
 

Mitjans de comunicació 
Aconseguir que els joves tinguin una visió crítica amb relació a la informació 
provinent dels mitjans de comunicació; per això, calen campanyes de 
conscienciació al voltant de la funció dels mass mèdia, el seu funcionament i la 
capacitat que tenen a l’hora de crear opinió i modificar comportaments. 
Implicar els joves en els mitjans de comunicació locals: com a promotors i com a 
usuaris d’aquests. 
Facilitar al jovent de Sant Feliu  més centres d’accés gratuït a Internet . 
 

Lleure i equipaments esportius 
Donar suport a l’associacionisme educatiu, tot recolzant, mitjançant subvencions i 
infrastructura a les entitats de lleure on la tasca educativa es realitza de forma 
voluntària. 
Facilitar als joves de la ciutat espais per a la pràctica d’esports i crear un carnet 
esportiu jove que permeti l’accés, de manera gratuïta o amb descomptes, tant a 
equipaments públics com privats. 
Organització de campionats esportius per als joves...  



 

Associacionisme 
Seguir oferint tot tipus d’ajut i serveis, material, informació i assessorament, 
subvencions i avantatges fiscals a les associacions i entitats locals ja creades. 
Fomentar la creació de noves associacions a través de campanyes i xerrades, 
sobretot pel que fa a associacions d’estudiants. Un cop aconseguit, assegurar 
infrastructura i suport a l’associacionisme o sindicalisme estudiantil dels IES de la 
ciutat. 
Fomentar la comunicació entre les associacions juvenils i les veïnals per veure 
quins espais comuns poden col·laborar, procurant evitar, així, l’envelliment del 
moviment associatiu veïnal. 
Reformar el Consell de Joves, per encabir tot tipus d ’entitats, grups amb una 
estructuració més feble, així com joves a títol individual. El Consell de Joves 
marcarà les directrius generals de l’activitat del Casal. És necessari que el Consell 
de Joves canalitzi les propostes i inquietuds de la població juvenil i cal seguir 
avançant en que sigui un canal de participació i de decisió real.   
Cal crear un òrgan que coordini i codiregeixi el Casal de manera quotidiana. En 
aquest òrgan hi han de participar entitats, joves a títol individual, així com 
representants de les entitats i col·lectius (constituïts o no) que utilitzen o volen 
utilitzar el Casal amb regularitat. 
Cal augmentar els recursos als PIJ i formar els informadors, sobretot en àmbits 
com dret laboral, sindicalisme juvenil, habitatge, informació sexual... 
Cal una Ampliació de les instal·lacions del Casal, potenciant-ne la seva vessant 
lúdica i esportiva (caldria una bona pista de skate, taules de ping-pong, escacs...), 
així com la construcció d’una gran espai polivalent i adequat per a fer-hi concerts.  
Cal diversifica les activitats. Com per exemple, cicles de “cinema al carrer”: 
projeccions de cinema “no-comercial” adreçat a joves. 
Elaboració d’una guia àmplia de serveis i recursos destinats als joves. 
 
ACTUACIONS SIGNIFICATIVES EN L'ÀMBIT DE LA COOPERACIÓ 
 
Potenciar la regidoria de Solidaritat com a eina bàsica d ’estructuració d ’aquest 
treball sectorial i com a reconeixement de la cooperació com a element bàsic del 
treball municipal. Aquesta regidoria no s ’ha de desvincular d ’altres activitats de 
cooperació municipal, com són els Drets de les persones, o la relació amb l 
’acollida de persones immigrades en el propi municipi. 
Potenciar el Consell Municipal de Solidaritat, com a mecanisme de participació 
dels col ·lectius i persones solidàries del municipi en l ’àmbit de la cooperació. 
Destinar del 0,7%, com a mínim tendint a final de legislatura al 0.9%, del 
pressupost municipal, obrint una partida específica en el mateix. En aquest sentit, 
cal seguir els criteris indicats pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 
per tal de valorar les partides a partir de les quals cal comptabilitzar el percentatge 
corresponent. També es poden adoptar mesures per tal d ’aconseguir recursos 
destinats a cooperació, com és la de dedicar-hi també el 0,7%dels sous de polítics 
i treballadors. 
Adherir-se al Fons Català de Cooperació,atesa la seva condició de referent unitari 
del municipalisme en el camp de la cooperació. Així mateix,i sempre que sigui 
possible, s ’intentarà presentar projectes municipals de cooperació a través del 



Fons, per tal de garantir-ne un correcte seguiment i avaluació tècnica. 
Impulsar projectes de cooperació al desenvolupament des del mateix Ajuntament, 
com a organisme especialitzat en la gestió pública, i en diversos àmbits sectorials. 
Cal també aprofitar l ’experiència dels tècnics municipals, per tal d’impulsar 
projectes de cooperació especialitzats, de suport al municipalisme. 
Promoure agermanaments de solidaritat (de poble a poble),creant i/o impulsant 
comissions d ’agermanament que garanteixin la participació àmplia de tots els 
sectors de la població. 
Organitzar brigades solidàries en el marc dels agermanaments com a element 
indispensable per garantir una autèntica relació intercultural amb els pobles del 
Sud. 
Crear i/o impulsar els mecanismes de participació per als immigrants del Sud 
residents a cada municipi, per tal de desenvolupar conjuntament programes de 
cooperació amb els seus pobles d ’origen. 
Promoure i impulsar campanyes de sensibilització sobre la realitat dels pobles del 
Sud i debats sobre els nous reptes de la cooperació. 
Promoure el desenvolupament associatiu de les entitats i ONGs de cooperació del 
municipi. 
Donar suport amb posicionaments públics i clars (acords de Ple)a totes les 
iniciatives supramunicipals tendents a la creació d ’un Nou Ordre Econòmic 
Mundial (ex.campanyes deute extern,contra AMI,etc.) 
Impulsar la vinculació de les poblacions europees agermanades amb el propi 
municipi, a la tasca de cooperació amb els pobles del Sud, mitjançant convenis 
trilaterals, que poden facilitar l ’accés als programes de cooperació europeus 
Donar suport a les entitats en defensa de la llengua a la resta de territoris dels 
PP.CC. 
 
 
ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DEL COMERÇ  

Comerç urbà 
Reforçar la regidoria de promoció econòmica i comerç. 
Cal que el planejament urbanístic afavoreixi el desenvolupament del petit i mitjà 
comerç urbà, evitant la implantació de grans superfícies comercials concentrat en 
mans de grans grups econòmics, especialment a les perifèries dels municipis. 
Afavorir un marc municipal més favorable per a la implantació d’empreses 
comercials catalanes. 
Revisar els índexs de situació dels carrers per tal d’ajustar la tributació a la 
rendibilitat comercial real de la zona. 
Reforçar la participació de les entitats representatives del sector comercial de la 
ciutat en l ’execució de la política municipal de comerç. Potenciar l 
’associacionisme en el sector, fort i ben estructurat que faciliti la supervivència i 
desenvolupament del model comercial català. 
Elaborar un pla d ’orientació de l ’equipament comercial de la ciutat que serveixi 
de marc coordinador als plans de dinamització comercial dels barris. Aquest ha de 
ser un instrument clau per acostar l ’oferta a la demanda i per dissenyar un 
desenvolupament comercial racional i sostenible. 
Potenciar les illes de vianants i, simultàniament, els plans de dotació 
d ’aparcaments, que afavoreixin el comerç urbà, tan al centre com a totes les 



àrees urbanes amb una presència destacada de l ’activitat comercial. Garantir la 
mobilitat i el transport públic. 
Implantar la figura del dinamitzador comercial de barri. Impulsar la figura de l 
’Assessor Tècnic Comercial a nivell municipal. 
Agilitar i simplificar la tramitació municipal de l ’obertura de nous negocis. Facilitar 
la transmissió familiar de l ’activitat comercial. 
Mercats municipals 
Impulsar la dinamització, modernització i viabilitat econòmica dels mercats 
municipals. 
Progressar en la cogestió dels Mercats Municipals, entre les autoritats municipals i 
els comerciants, per tal d’avançar progressivament cap a l’autogestió d’aquests. 
Garantir bons resultats en la gestió dels serveis. 
Crear un programa de promoció comercial i dinamització dels mercats municipals, 
nodrit amb una part del recaptat en concepte de taxes de mercats. Facilitar el seu 
paper de dinamitzador del comerç urbà i de cohesió del teixit social als barris i 
pobles del nostre país. 
Reduir la fiscalitat sobre traspassos de les parades dels mercats. 
Ordenació del sector comercial i disciplina de mercat 
Unificació i simplificació de les ordenances de comerç. 
Millorar les actuacions inspectores sobre comerç per tal de garantir els drets dels 
consumidors i la disciplina de mercat. 
Potenciar, dotant dels recursos suficients, les Oficines Municipals d’Informació al 
Consumidor (OMIC). 
Erradicar la venda no sedentària il ·legal. 
Promoció del consum responsable. Fer pedagogia del consum, fent actuacions 
concretes de formació tan a escolars com per a consumidors en general. 
Promoure les iniciatives de comerç just i solidari i la seva popularització. 
Facilitar al comerç informació i formació sobre el medi ambient, augmentant la 
conscienciació i sensibilització general. Impulsar el reciclatge, facilitant la tasca al 
comerciant amb assessorament i suport tècnic directe per part del municipi. 
Impulsar i donar suport tècnic, econòmic i formació a la normalització lingüística 
del català, tan en la retolació com en l ’atenció al client.  
ACTUACIONS  EN L'ÀMBIT DEL TURISME 
Estudiar els recursos naturals i les potencialitats culturals i patrimonials que hi pot 
haver a Sant Feliu per tal de potenciar-los com a atractiu turístic, esdevenint 
importants punts d ’afluència turística. 
Cal fer una especial atenció a l ’impuls del turisme medi ambiental, cultural i 
relacionat amb el patrimoni històric permetent l’allargament de l ’activitat 
econòmica i orienti el turisme local de manera que no posi en perill ni la qualitat 
del servei ofert ni la Sostenibilitat general. 
 
ACTUACIONS  EN L'ÀMBIT DE LA PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Donar major participació als municipis en el servei català de col·locació. 
Segregació de la gestió de les prestacions per desocupació del servei d ’ocupació, 
integrant-les en la Seguretat Social. 
Potenciar el Servei Local d’Ocupació (SLO) 
Garantir un desenvolupament eficient del teixit productiu local, afavorint la 
reconversió i modernització dels sectors tradicionals i la diversificació sectorial de 



l’activitat econòmica, així com dinamitzar l’aparició d’iniciatives empresarials que 
aprofitin recursos ociosos o noves oportunitats de negoci, especialment les 
vinculades als nous jaciments d’ocupació. 
Millorar les possibilitats d ’integració laboral de determinats col·lectius amb 
especials dificultats o en situació de marginació laboral, mitjançant accions que 
afavoreixin canvis en la cultura empresarial i programes d’adequació de la 
competència professional dels individus a les necessitats de l ’entorn. 
Desenvolupament eficient del teixit productiu local 
Facilitar la modernització tecnològica dels sectors econòmics amb més 
possibilitats de futur, en especial mitjançant les accions que millorin la posició 
competitiva internacional dels sectors i les que afavoreixin la cooperació 
interempresarial en el context de la Unió Europea. 
Suport a la creació de noves iniciatives empresarials generades a Sant Feliu que, 
sota la forma de PIMES, proposin activitats innovadores, organitzacions socials de 
l ’activitat empresarial (cooperatives i societats anònimes laborals) o bé dinamitzin 
recursos ociosos del municipi. 
Diversificació del teixit productiu local, mitjançant accions que afavoreixin la 
reconversió dels sectors tradicionals en recessió. 
Potenciar l ’adopció de tecnologies no agressives cap al medi ambient per part de 
les empreses, principalment les del sector industrial. 
Plena ocupació dels recursos humans 
Millorar la qualificació dels joves en activitats i sectors amb potencial de futur en el 
context local, mitjançant programes de formació ocupacional i de formació-
ocupació (Escoles Taller,Plans d ’ocupació,…). 
Millorar la captació d ’ofertes de treball per part dels serveis públics d’ocupació. 
Portar a terme una política activa de reciclatge de la població activa, mitjançant 
una tasca rospectiva permanent de les necessitats empresarials i potenciant 
l’utilització local dels fons públics que es destinen a aquest objectiu. 
Requalificació dels aturats de llarga durada,principalment els provinents de 
sectors o activitats en recessió. 
Millorar les possibilitats de col·lectius amb especials dificultats 
Potenciació dels plans d ’ocupació en col·laboració amb les corporacions locals, 
promoguts per la Generalitat, per a la contractació d ’aturats i aturades de llarga 
durada per a la realització d ’obres i serveis d ’interès municipal. 
Promoure un canvi en la cultura empresarial cap a l'eliminació de prejudicis, 
actituds insolidàries i discriminacions. 
Incentivar l’accés de les dones al mercat de treball, mitjançant accions de 
motivació, orientació, formació i qualificació. 
Difondre entre les empreses els avantatges de la contractació de majors de 45 
anys i promoure accions de reciclatge específiques per aquest col·lectiu. 
Millorar la integració laboral dels immigrants, especialment dels provinents de 
països no membres de la Unió Europea. 
Incidir en les possibilitats d'ocupació dels minusvàlids, dels exdrogaadictes i 
drogaaddictes en procés de rehabilitació, i dels excarcerats.  
Elaboració d’un estudi socioeconòmic global de l ’estructura econòmica municipal  
Elaboració d ’un estudi de necessitats formatives i de qualificació dels treballadors 
en el sectors econòmics amb més potencial de desenvolupament en el territori. 
Elaboració d ’un estudi nous jaciments d ’ocupació en el municipi. 



Establiment d ’una bateria d ’indicadors econòmics amb actualització permanent 
per tal de preveure les oscil·lacions conjunturals i establir mesures correctores en 
el termini més breu possible. 
Potenciar el centre serveis el pla encarregat de la gestió 
directa d ’aquestes polítiques, que tingui un òrgan de gestió que garanteixi la 
presència dels grups municipals de la Corporació i potenciï les meses locals com 
un òrgan de participació dels agents econòmics de la localitat (sindicats, 
organitzacions empresarials, cambres i agrupacions de comerciants) en 
l’elaboració de la política de promoció econòmica local. 
Potenciar i col·laborar en la creació dels Observatoris del Mercat de Treball, com 
institucions d'anàlisis, d'avaluació i de confecció d'estudis de la realitat territorial, 
tant del municipi com de la comarca. 
 
Mesures de formació dels recursos humans del municipi 
Elaboració d ’un catàleg integral d ’especialitats de la formació ocupacional en 
funció de les necessitats del municipi. 
Promoció municipal de plans agrupats de reciclatge de treballadors,per tal de que 
les PIMES es puguin beneficiar dels fons dedicats a la formació contínua (l 
’ajuntament pot fer d ’ens coordinador de diverses empreses). 
Implementació d ’accions formatives d ’adaptació del treballadors a les 
transformacions tecnològiques (cofinançades per la Unió Europea). 
Potenciar el servei d’inserció en els centres de formació ocupacional de titularitat 
municipal que ultrapassin el caràcter de “borses de treball ”i esdevinguin centres 
actius de la intermediació amb empreses per a la captació d ’ofertes genèriques 
de treball. 
Potenciar i diversificar l’Escola-Taller que faciliti un aprenentatge ocupacional en 
alternança de col ·lectius de joves sense qualificar,alhora que es recupera un 
espai urbà o medi ambiental d ’interès local. 
Mesures adreçades a empreses 
Potenciar o ampliar si s’escau el centre serveis el Pla com un espai de suport a 
les noves iniciatives empresarials (vivers d’empreses, centres de negoci,…), 
principalment les promogudes per aturats i les d ’economia social. 
Creació d ’un equip d’agents qualificats per a donar suport a les PIMES en àrees 
com el foment de l ’activitat exportadora, les inversions tecnològiques, la 
transferència de tecnologia, la cooperació empresarial i la captació de 
subvencions i programes públics per a fomentar la qualitat, el disseny industrial,... 
Implementar un servei d ’assessorament i informació per a les empreses per tal de 
potenciar l ’adopció de tecnologies no agressives i d'estalvi energètic cap al medi 
ambient i facilitar la captació d ’ajuts públics en aquest sentit. 
Recerca, en l ’àmbit de la Unió Europea, d ’ajuts a les zones dependents o amb 
forta presència de sectors en recessió (tèxtil,confecció,...),per a la modernització 
del sector i la diversificació productiva del territori. 
Elaboració d ’un estudi en l ’àmbit local de detecció d ’oportunitats de negoci. 
ACTUACIONS  EN L'ÀMBIT DE L'AGRICULTURA  
Creació d ’instruments reguladors de la producció agrària local, per regular la 
producció i la demanda de productes i per assolir una agricultura de qualitat i 
ecològica. 
Establir perímetres de protecció en les zones de recarrega dels aqüífers. 



Donar suport al manteniment del parc agrícola i reordenar l ’horta marginal. 
Programar plans d’impuls per la millora i la conservació dels camins rurals cap al 
riu i Collserola 
Identificar en un catàleg específic, les masies i cases rurals susceptibles de 
reconstrucció , rehabilitació o protecció. 
Donar suport a la promoció i comercialització dels productes artesans. 
 
TEMES SANT FELIU 
 
Estudi redistribució carrega de la taxa d’escombraes amb criteris de  
Potenciació carretera com eix comercial amb la creació d’un pàrking franceses. 
Facilitar l’integració del Barri Franceses mitjançant la potenciació del comerç.  
Rotulació en català 
Creació de Sol industrial 
 
 
ACTUACIONS EN L'ÀMBIT DE LA SEGURETAT CIUTADANA I LA PROTECCIÓ 
CIVIL 
 
Plena aplicació del model policial català 
Pel que fa al moment actual, cal accelerar el desplegament territorial dels Mossos 
d ’Esquadra i els acords amb l ’Estat per anar concretant les substitucions dels 
seus agents. Entenem que ara s ’ha d ’aprofundir en marcar les directrius del 
servei policial bàsic entre Mossos d ’Esquadra i policies locals, superant el nivell 
de convivència de convenis entre administracions, actualment vigent i que, segons 
sembla, vol perpetuar la nova llei. Tant des de la perspectiva i objectius del 
Govern de la Generalitat com dels municipis. Pel que fa al nivell local, entenem 
que consolidar la figura de les Juntes de Seguretat Local serà molt important per a 
definir la col·laboració entre policies locals i Mossos d ’Esquadra, per una banda, i 
per a exigir, en els territoris pendents de desplegament, que els òrgans de 
seguretat de l ’Estat acompleixin amb les seves obligacions mentre hi siguin. En 
aquest sentit, a Sant Feliu, l’ajuntament ha de fer una reserva de sol per la futura 
caserna dels mossos d’Esquadra 

Plena coordinació entre els diversos cossos tant allà on ja hi ha 

desplegament com en els municipis on tardarà a arribar-hi 
És necessari que allà on es produeix convivència entre els diferents cossos de 
seguretat sigui la Generalitat qui exerceixi la direcció. Al mateix temps, la 
Generalitat té l ’obligació d ’acordar les línies bàsiques de les característiques del 
desplegament als municipis afectats. A més, ha de requerir les informacions 
necessàries als cossos de l ’Estat pel que fa al replegament dels cossos de l 
’Estat i els seus efectes en els municipis catalans (casernes, solars reservats a 
aquests cossos, etc.). 

Efectiva coordinació de policies locals 
Major protagonisme i pes específic de les comissions de coordinació de les 
policies locals, millors prestacions en els serveis comuns d ’utilització 
supramunicipals, coordinació real en matèria de protecció civil, més concreció en 
els objectius i les prioritats que han de respectar els municipis coordinats.   

Una policia local moderna i amb prestigi 



Hem d ’ajudar a acabar amb l ’estereotip que la policia local està formada per 
persones amb poca capacitat o que no serveixen per a altres feines. Reivindiquem 
la dignificació d ’aquest cos. Recordem la necessitat de posar especial èmfasi en 
la seva formació i reciclatge permanent. Considerem imprescindible que tots els 
agents locals realitzin el curs de preparació a l’Escola de Policia de Catalunya. 
També cal assegurar que tots els agents de la policia local poden atendre al públic 
en català. Cal estimular el seu esforç d’aprenentatge.   
També reclamem que la policia local disposi de tots els mitjans tècnics que 
necessita, per la qual cosa entenem que la generalitat ha d ’ampliar els seus 
programes de suport a la policia local. 
Per últim, demanem que la policia local sigui un cos plenament democràtic en el 
seu funcionament i representació sindical. 
En aquest sentit, és necessari considerar que avançar en la millora de la 
seguretat, en el més ampli sentit es avançar en la millora de la qualitat de vida 
dels ciutadans. 
Cal adequar els recursos materials i humans, el canals i els protocols de les 
policies locals a les noves demandes ciutadanes, així com potenciar la 
transversalitat necessària en matèria de seguretat. 

Descentralització del servei policial 
Potenciar la policia de proximitat i comunitària amb més efectius i mitjans, perquè 
el servei de policia de proximitat pugui ser efectiu 24 hores al dia i els 7 dies de la 
setmana.  

Creació del Servei d ’Atenció a les Víctimes del Delicte (SAVD) 
El millor servei de seguretat ciutadana és aquell que és complementat per una 
política de prevenció de delictes. També cal, però, donar una atenció especial a 
les víctimes del delicte, bo i recordant que, com a part integrant de la prevenció, 
també cal que la Generalitat realitzi una adequada política de reinserció dels 
presos. El  SAVD hauria d ’estar integrat no només per agents locals sinó també 
per persones amb una formació especialitzada (psicòlegs, educadors, 
especialistes en mediació, advocats, etc.) per donar atenció a la víctima i satisfer 
la seva reparació. 

Creació del Consell Municipal de Prevenció. 
Potenciar la participació i co-responsabilitat dels ciutadans en matèria de 
seguretat és imprescindible per a poder fer front a les seves demandes. Entenent 
que, avui, ja no podem plantejar un tractament unidireccional o limitat de la 
seguretat, cal introduir fórmules de participació que garanteixin la presència de 
tots els col·lectius implicats tant en la seguretat com en la percepció positiva de la 
mateixa, com ara escoles, associacions de botiguers, de veïns, serveis 
municipals, tècnics especialistes, etc. Cal analitzar les diferents problemàtiques 
que puguin detectar al municipi: ciclomotors, mogudes nocturnes, sorolls, 
convivència juvenil, bretolades, vialitat, mobilitat, bandes racistes,  senyalització, 
edificis en mal estat i intentar buscar fórmules d ’actuació o estratègies polítiques 
i/o de prevenció.  

Protecció civil 
Concebre la protecció civil com a part d’un àmbit global de seguretat, amb 
especial atenció als aspectes més quotidians, com ara plans d’evacuació d’edificis 
públics, autoprotecció, prevenció i potenciar la transversalitat entre els sectors 
implicats. 



Emmarcar la protecció civil en el Consell municipal de Prevenció, com a part 
indestriable de la seguretat entesa com a millor qualitat de vida dels ciutadans. 
Revisar l’aprovació i homologació del Plans Bàsics d ’Emergència Municipal 
.També cal adaptar els actuals als nous plans especials que el govern vagi 
aprovant. 
Crear la comissió local de protecció civil. N’han de formar part les persones 
següents: el batlle, el regidor de governació, les forces de seguretat que tinguin 
presència al municipi, un representant de la Creu Roja, SEM, un representant dels 
bombers i, com a mínim, representants del voluntariat i del sector sanitari. 
Reorganitzar una associació de voluntaris/es de protecció civil del municipi. 
Reelaboració i compliment estricte d’un nou pla de prevenció d’incendis, amb la 
intervenció d’un enginyer tècnic forestal, amb els següents objectius: 
1. Mantenir plenes les basses i dipòsits d’aigua repartits per les zones boscoses 
amb mes alt risc d’incendi que donin una certa autonomia per una primera 
intervenció urgent contra incendis 
2. Confecció de plànols detallats amb camins forestals i les rutes mes ràpides per 
arribar a cada sector, amb la situació dels dipòsits esmentats anteriorment i 
distribuir aquests plànols entre els organismes implicats (Bombers, Agrupacions 
de defensa forestal) 
3. Reforçament de les Agrupacions de Defensa Forestal, fent campanyes 
institucionals a favor de la captació de voluntaris i dotar-les econòmicament de 
manera suficient per tal que disposin dels mitjans necessaris (roba eines...), 
buscant ajut de patrocinadors, per poder cobrir totes les despeses. 
4. Fer cursos de voluntaris instruint-los en la lluita contra el foc i en el coneixement 
del paper que haurà de fer cadascú en cas d’emergència. 
5. Potenciar la comissió local de protecció civil, amb el batlle, regidor de 
governació, forces de seguretat, creu roja, el SEM , bombers i representants del 
voluntariat i sector sanitari. 
6. Organitzar una associació de voluntaris de protecció civil al municipi. 
 
 
 
 


