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Amb nosaltres Sant Feliu
serà un referent en una nova Catalunya.

1. Prioritat a l’atenció a
les persones
Garantirem l’atenció als
sectors més febles de la
nostra societat, afavorint la igualtat
d’oportunitats especialment en els serveis
més bàsics.
COM?
• Aprofundint en la tarifació social al
Servei d’Atenció Domiciliària, a la
Teleassistència, a les Escoles Bressol i
de Música i estudiant la seva ampliació
a altres serveis
• Continuant la concessió de beques
menjador
• Donant suport als afectats per la
pobresa energètica
• Creant plans d’ocupació

2. Suport a les
associacions i entitats
Oferirem el suport institucional
a les associacions i entitats
per afavorir les seves activitats, que tant
ajuden a mantenir la cohesió social.
COM?
• Potenciant la seva autonomia
• Substituint la cultura de la subvenció
per la del conveni
• Afavorint el voluntariat

3. Promoció de la
ciutat, indústria,
comerç i ocupació
Treballarem per fer de Sant
Feliu un referent comercial i industrial
posant especial èmfasi en els sectors
emergents.
COM?
• Continuant amb les subvencions per als
nous emprenedors/es el primer any

• Buscant un nou operador que faci de
l’antiga fàbrica de la Sanson un espai
d’indústria neta
• Reformulant l’Exposició Nacional de
Roses i la Fira Industrial i Comercial per
impulsar-ne l’atractiu més enllà de les
nostres fronteres
• Acabant de fer arribar fibra òptica a
totes les zones industrials

4. Eficiència en la
gestió dels comptes
públics
Mantindrem la línia que ja
hem impulsat a l’Ajuntament quant a
sostenibilitat i eficiència a nivell econòmic.
COM?
• Aplicant les mesures necessàries per
a mantenir la qualitat dels serveis
municipals
• Equilibrant la fiscalitat a l’oferta de
serveis al ciutadà

5. Aposta per un model
de ciutat intel·ligent
Promourem actuacions per a
avançar en el model de «Ciutat
Intel·ligent» tant pel que fa a les millores
en sostenibilitat i eficiència mediambiental
-caminant fermament cap a una ciutat
verda- com a l’atenció a les persones.
COM?
• Creant 10 espais públics amb cobertura
Wi-Fi
• Instal·lant punts per a la recàrrega de
vehicles elèctrics
• Prioritzant les aplicacions de ciutat
intel·ligent en seguretat i en atenció a les
persones

6. Reformulació dels
conceptes d’urbanisme
i via pública
Apostarem bàsicament per la
remodelació dels equipaments existents
ja obsolets i per fer dels carrers i places
espais més accessibles per a persones
amb discapacitat o amb mobilitat reduïda.
COM?
• Remodelant la plaça de la Vila a través
de la potenciació del seu entorn i de
l’aplicació de materials antilliscants
• Reformant el Centre Cívic Roses
• Treballant per l’existència d’un teatre
municipal
• Fent un museu a l’edifici de l’antic
escorxador per a garantir la unitat i
la preservació, en primer terme, del
patrimoni històric del municipi.
• Construint pistes per a jocs de raqueta
en una part de l’antic camp de futbol
Mantindrem, a més, els nostres
compromisos adquirits en aquest mandat.

7. Garantia d’habitatge
per a les persones
amb necessitats
específiques
Promourem la creació d’habitatge de
lloguer més econòmic per a joves, de
lloguer social per a les famílies en risc
d’exclusió social i tutelat per a persones
amb discapacitat i gent gran.
COM?
• Afavorint la posada al mercat dels pisos
buits
• Buscant col·laboració publicoprivada
per a pisos tutelats per a la gent gran i/o
persones amb discapacitat a sobre del
Centre Cívic Les Tovalloles

8. Foment del civisme
Potenciarem el sentit de
coresponsabilitat en matèria
de civisme amb la recerca de
vies per a aconseguir una major implicació
ciutadana.
COM?
• Impulsant la sensibilització cívica a
través d’agents cívics/ques
• Sancionant en cas d’incompliment
reiterat

9. Potenciació de
la transparència i la
comunicació
Aprofundirem encara més en
el fet que el govern de Sant Feliu continuï
sent un govern obert i transparent.
COM?
• Revisant amb la col·laboració de la
ciutadania el Reglament de Participació
Ciutadana en matèria de gestió
municipal
• Creant una plataforma de continguts
informatius que sigui un referent al
conjunt de la comarca

10. Compromís de país
Ens comprometem a
acompanyar el Govern de
Catalunya en el camí cap a la
sobirania amb la lleialtat institucional que
el president de la Generalitat necessiti.
COM?
• Continuant amb la potenciació de la
llengua catalana al nostre municipi
• Impulsant la col·locació d’una estelada
en un lloc permanent i visible fins que el
nostre país sigui independent
• Declarant-nos municipi per la
independència a través de la
incorporació a l’Associació de Municipis
per la Independència

