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D’ençà del restabliment dels ajuntaments democràtics l’any 1979, Convergència i Unió ha estat al costat de la
gent i construint país, en els millors moments i en els més difícils. Avui, 36 anys després, les prop de 10.000
persones que constituïm les candidatures arreu de Catalunya estem a punt per a donar respostes als nous
reptes. I ens comprometem solemnement amb:
• El bon govern. Gestionant els recursos públics amb rigor i transparència, amb màxim esforç al servei dels
nostres conciutadans i amb honestedat, sense prometre allò que no podem complir.
• Un model d’administració col·laborativa. Amb la màxima «Ser, fer i ajudar a fer», ens posem al servei de
les propostes i projectes d’entitats, empreses i persones que també treballen pels nostres pobles i ciutats,
defugint el paternalisme o la cultura del subsidi que ens fa febles.
• Estar al costat de les persones. Entenem els ajuntaments com l’administració de més proximitat i
seguirem definint i executant decididament iniciatives de justícia social, inclusió i igualtat d’oportunitats.
Perquè una societat no pot avançar si algú es queda enrere.
• Projectes de desenvolupament sostenibles i a llarg termini per als nostres pobles i ciutats. Oferim
als municipis un horitzó que va més enllà dels mandats electorals amb models engrescadors segons les
potencialitats de cadascun i un pla per a fer-lo realitat que prioritzi la creació i el manteniment de llocs de
treball.
• El procés de construcció nacional. Som la gent del president Mas, que amb la força del poble ens ha
portat més lluny que mai en les aspiracions nacionals, i junts som la garantia que el procés cap a l’Estat propi
culmini amb èxit. Perquè Catalunya comença a cada ajuntament.
• L’estima als nostres pobles i ciutats. Som persones que participem del món local des de molts àmbits
—entitats, comunitat educativa, comerços, clubs esportius...—, i l’ajuntament és només un espai més de
contribució amb el nostre entorn i el seu futur.
Aquest compromís de servei al municipi el prenem únicament moguts per l’estima als nostres pobles i ciutats,
la seva gent i Catalunya i per la il·lusió de fer-ho tot possible.

ATENCIÓ A LES PERSONES
Serveis socials
No totes les persones vivim sota les mateixes condicions socioeconòmiques, ni totes les famílies es troben
amb les mateixes necessitats. Per aquest motiu, des de Convergència i Unió a Sant Feliu de Llobregat hem
treballat i continuarem treballant per tal de fer possible que les polítiques que desenvolupa el nostre ajuntament
en matèria de serveis socials s’ajustin de manera individual a cada cas particular. Ens comprometem a
continuar treballant per materialitzar les prestacions i serveis que recull la normativa i que són necessaris per a
la ciutadania. Per sobre de l’esperit de les lleis creiem en la seva aplicació real i efectiva en el dia a dia de les
famílies santfeliuenques. Ens trobem en un moment en què el risc de caure en l’exclusió social per la manca
de recursos és més gran i més estès del que era quatre anys enrere per la persistència de la crisi econòmica.
Per aquest motiu:
• Mantindrem l’èmfasi de la inversió municipal en les persones, amb una especial cura per aquelles
que disposen de menys recursos. De la mateixa manera que ja hem fet des de les àrees de responsabilitat
del govern municipal que hem ocupat al llarg d’aquesta passada legislatura.

• Prioritzarem aquelles actuacions que permetin la formació de les persones i l’adquisició de noves
capacitats per sobre d’aquelles que fomentin la dependència econòmica de les administracions. Creiem
en la capacitació per sobre de la beneficència com a eina per a fer front a les necessitats econòmiques i
personals.
• Donarem continuïtat a la tasca de consens i diàleg que es promou sobre aquest àmbit a través del Consell
Municipal de Serveis Socials, obert a totes les entitats i associacions municipals que hi vulguin tenir
representació.
• Potenciarem l’accés als principals serveis municipals en igualtat d’oportunitats a través de
l’extensió de la tarifació social a aquells serveis que afavoreixin la cohesió social entre la nostra
ciutadania. De la mateixa manera, ens comprometem a mantenir-la en aquells serveis bàsics on ja s’aplica.
• Oferirem suport a aquelles llars que es vegin afectades per la pobresa energètica.
• Tindran beques menjador tots/es aquells/es nens/es que ho necessitin.
• Continuarem sent proactius o donant suport als diversos bancs d’aliments del municipi i entitats
que els gestionin.
• Crearem tots aquells plans d’ocupació que es trobin a l’abast de la nostra administració local
amb la voluntat de prioritzar l’accés de persones en risc d’exclusió social. Creiem fermament que la
millor política social és aquella que aporta llocs de treball i genera riquesa.

Gent gran
Més enllà de l’atenció a través de la garantia dels serveis bàsics, hem de treballar per tal de fer que els
més grans de 65 anys gaudeixin d’una vida plena i activa. La nostra gent gran ha de ser assumida des
de l’Ajuntament com un dels principals capitals socials de què disposa la ciutat, i han de desenvolupar-se
polítiques que així ho reflecteixin.
• Subratllarem i promocionarem adequadament els recursos que es troben a disposició d’aquest col·lectiu per
a dinamitzar el seu àmbit social en totes les seves vessants.
• Promourem aquelles actuacions necessàries per a la creació d’habitatge social tutelat, amb accés
prioritari per a aquelles persones amb menys recursos que visquin soles.
• Treballarem per difondre adequadament el coneixement dels drets que emparen aquest col·lectiu; en
especial, en qüestions d’àmbit municipal com poden ser el servei de teleassistència, la supressió de
barreres arquitectòniques, la senyalització en la via pública, l’accessibilitat dels habitatges, etc.
• Amb el suport i la col·laboració de la mateixa gent gran, aspirem a garantir-los una mobilitat adequada,
l’accessibilitat a espais públics i privats (com ara arranjaments dins dels habitatges) i l’accés als
serveis bàsics.
• Apostem per apropar Sant Feliu a un model real de ciutat intel·ligent. La gent gran també es beneficiarà
d’aquesta voluntat a través de la implantació d’aquelles tecnologies en l’àmbit de la llar que puguin
suposar un benefici en matèries com l’atenció sanitària, el seguiment de les necessitats diàries o
l’increment de l’autonomia i la qualitat de vida.

Dependència
Convergència i Unió, a través de les seves responsabilitats a l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, ha optat
per buscar vies que permetin assolir els nivells màxims d’autonomia personal entre les persones dependents
de la ciutat. La nostra voluntat és mantenir aquesta línia d’acció amb una gestió acurada de la principal
eina de què es disposa, com és el Pla Individual d’Atenció (PIA). Continuarem desenvolupant el pla
sense llistes d’espera i defensant l’alt nivell professional del personal titulat de l’Ajuntament que s’hi dedica.
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Igualtat de gènere
Dones i homes hem de viure a la nostra ciutat en una relació d’igualtat. Assumim el compromís de desenvolupar
totes aquelles polítiques municipals necessàries perquè així sigui. Entre aquestes, posarem especial èmfasi
en aquelles que ens permetin combatre la violència de gènere i, quan aquesta es produeixi, ens ajudin a oferir
l’atenció necessària a les seves víctimes.
• Mantindrem el treball que es desenvolupa per a la protecció social i laboral d’aquestes dones a
través de la Xarxa contra la Violència envers les Dones.
• Durem a terme aquelles actuacions necessàries que ens permetin protegir de l’exclusió social i de les
situacions de risc i de pobresa les dones, com a segment de la nostra societat amb més vulnerabilitat.
• Assumirem les reivindicacions que des del Consell Municipal de les Dones donen continuïtat al llarg
de tot l’any a les reivindicacions del 8 de març, Dia de la Dona, i del 25 de novembre, Dia Internacional de
l’Eliminació de la Violència envers les Dones.

Nouvinguts
Cal readaptar les polítiques d’atenció a les persones nouvingudes a la realitat actual del municipi. Els anys
de crisi econòmica han frenat l’arribada de persones immigrants. No és necessari que les persones que ja
fa temps que conviuen amb normalitat entre nosaltres siguin ateses seguint uns procediments excepcionals.
Ens comprometem a potenciar l’atenció a les persones nascudes fora de l’Estat espanyol a través del circuit
habitual establert pel consistori.
• Volem fer de la nostra una societat cohesionada on prevalguin valors com la convivència o el civisme i,
per aconseguir-ho, proposem l’assumpció de drets i deures del nouvingut per part de les persones
arribades des d’altres països a la nostra ciutat.
• Continuarem potenciant l’ús social del català com a principal via d’integració de què disposem al
nostre país. En contra del que alguns s’esforcin a donar a entendre, la nostra llengua ha demostrat ser un
vehicle d’unió entre els catalans i les catalanes, independentment del lloc on hagin nascut.

Persones amb discapacitat
Des de Convergència i Unió a Sant Feliu de Llobregat plantegem les actuacions dirigides a les persones
amb discapacitat des d’una perspectiva transversal. Atès que aquest col·lectiu està integrat per un conjunt
heterogeni de persones amb interessos i necessitats diferents, les propostes que se’ls adrecin han d’abraçar
àrees tan diverses com la formació, l’ocupació, el transport, l’habitatge, l’associacionisme, la protecció
jurídica... Per aquest motiu:
• Ens comprometem a establir a l’Ajuntament una xarxa de treball per a implicar el conjunt de
departaments municipals amb competències sobre aquestes àrees d’interès.
• Crearem una comissió de treball que aplegui les entitats de persones amb discapacitat i l’Àrea
de Via Pública i Urbanisme per tal d’establir, prèviament a les actuacions urbanístiques municipals, les
millores aplicables en matèria de mobilitat.
• Afavorirem la creació d’una associació que englobi les entitats que treballen per les persones
amb discapacitat a la nostra ciutat per a facilitar el diàleg amb l’Administració a través de propostes
conjuntes. Aquesta tasca es veurà reforçada amb la continuïtat del Consell assessor de les persones amb
discapacitat.

• Treballarem per incrementar els nivells de qualitat de vida d’aquest segment de la nostra població a través
del manteniment dels ajuts individuals al transport esporàdic porta a porta.
• Treballarem per facilitar l’accés als recursos que permetin la creació d’habitatge de lloguer amb
serveis comuns per a persones amb discapacitat.
• En matèria d’integració laboral, es treballarà per establir en els futurs plans d’ocupació places
destinades de manera exclusiva a aquesta part de la nostra població.

Salut pública i consum
Més enllà de la capacitat competencial del consistori en l’àmbit de la salut, considerem que ha de ser una de
les prioritats municipals. En aquest sentit, ens comprometem a treballar per la millora de l’atenció que reben
els santfeliuencs i santfeliuenques vetllant per fer possibles les obres d’ampliació del CAP El Pla, que ja han
estat compromeses amb la Generalitat de Catalunya.
• Mantindrem el treball en xarxa entre l’Ajuntament i els diferents Centres d’Atenció Primària
existents a Sant Feliu, així com el Centre de Salut Mental i les oficines de farmàcia, Creu Roja i Centre
d’Atenció a les Drogodependències, a través del Consell Municipal de Salut Pública.
Continuarem treballant des de les competències que sí que ens són pròpies, com:
• Salut pública: Seguretat alimentària, sanitat ambiental, aigües de consum públic.
• Prevenció i promoció de la salut: Educació d’hàbits saludables, programa «Salut i esport», priorització del
control de plagues urbanes per a garantir la salubritat pública.
• Consum: Vetllant pels drets dels consumidors.

Infància i adolescència
Com a primera prioritat ens marquem la defensa dels drets dels infants, amb una especial atenció a la lluita
contra qualsevol forma de violència de què puguin ser objectes.
Els menors són el futur de la ciutat i de la nostra societat en el seu conjunt. De la seva educació, de la formació
que adquireixen, depèn en bona mesura com seran el nostre país i la nostra ciutat en els anys que han de venir.
Per aquest motiu, apostarem de manera ferma i decidida per un model de Ciutat Educadora que entengui
tots els àmbits de l’actuació municipal com a potencialment educatius. Volem que la perspectiva a través de la
qual l’Ajuntament afronta les seves actuacions, el seu dia a dia, inclogui en tot moment una vessant educativa.
• Incidirem en la importància d’educar en hàbits saludables i higiènics, en el medi ambient, l’urbanisme, el
civisme, l’esport, la música, la solidaritat... començant a les escoles bressol i acabant als cicles formatius o
a la universitat.
• Pel que fa a l’educació dels 0 als 3 anys continuarem promovent els espais de suport a les famílies.
• Continuarem vetllant perquè tots els infants tinguin igualtat d’oportunitats, especialment en els serveis
més bàsics: alimentació, salut..., però també en altres àmbits de la seva vida també molt importants per al
seu desenvolupament: llibres, sortides escolars, esports, música, educació en el lleure...
• Mantindrem també la nostra voluntat de diàleg i participació actuant des del Consell d’Infants, ja que
entenem que té una importància molt rellevant perquè ens permet captar com viuen i veuen els nens i les
nenes de Sant Feliu la ciutat i actuar en conseqüència.
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Educació

Ocupació

Entenem l’educació com un dels principals pilars amb què compta la nostra societat per al seu desenvolupament
i benestar. Per aquest motiu, com hem dit en el capítol anterior, desenvoluparem el model de Ciutat Educadora
per a Sant Feliu, ja que només així podem garantir que totes les actuacions municipals es plantegin també
com a potencialment educatives.

Un dels primers objectius que ens hem de marcar el conjunt de les administracions, més enllà de les nostres
responsabilitats, és la contribució a facilitar l’accés al món laboral a les persones en situació d’atur i als joves
que s’hi incorporen per primera vegada. Des de Convergència i Unió a Sant Feliu valorem que la formació és
la primera eina que tenim al nostre abast per a incrementar les capacitats d’aquells dels nostres conciutadans
que es troben en la recerca d’un lloc de treball.

• Continuarem amb el model de les escoles bressol municipals ja existent i amb l’aplicació de la
tarifació social; també, col·laborant estretament amb les escoles d’educació primària i secundària —
siguin públiques o concertades— i amb els instituts, per tal d’afavorir l’èxit escolar del nostre alumnat, que,
juntament amb evitar que algun infant o jove quedi exclòs del circuit escolar, és la nostra prioritat, i treballant
activament al Consell Escolar Municipal.
• Apostem fermament pels vehicles de transmissió de coneixement amb què comptem, com ara l’Escola
Municipal de Música, que mantindrà el seu model formatiu renovat i continuarà aplicant la tarifació
social.
• El manteniment de l’escola d’adults, com a garantia de formació per tal que ningú es quedi enrere.
• La Biblioteca Municipal Montserrat Roig, que ampliarà els seus espais i serà un centre de referència per als
nostres estudiants i per a tots aquells ciutadans que vulguin noves eines de transmissió del coneixement.
• Els programes per a l’orientació en els estudis, per a la formació continuada i per a la transició al mercat
laboral de joves i adults.
• Pel que fa als cicles formatius, vetllarem pel trasllat de la branca d’Hoteleria i Turisme a la Nau de Can
Bertran per tal d’ampliar més endavant cap a la branca d’Indústries Alimentàries.

Joventut
La formació dels nostres joves ha d’arribar fins al punt que dictin les seves capacitats i la seva voluntat. Per
aconseguir-ho ens hem de treballar com a municipi perquè cap condicionant social o econòmic entorpeixi el
seu recorregut educatiu. Un cop finalitzats els estudis obligatoris ens comprometem a treballar per facilitar el
seu accés als cicles formatius, al batxillerat i a la universitat.
Aquesta voluntat de formació personal i professional s’ha de veure completada per facilitar la seva autonomia
mitjançant el seu accés a l’habitatge.
• Treballarem així per potenciar la Borsa d’Habitatge a través de lloguers assequibles i impulsarem programes
de garantia social i d’inserció laboral.
• El lleure i la seva oferta serà també una prioritat per al nostre govern. Buscarem fórmules que
permetin establir noves activitats esportives, culturals, lúdiques... i ens situarem al costat dels esplais
com a referent que són en la formació en valors a través del temps d’oci.
• Reformarem i ampliarem el Casal de Joves, però amb la voluntat que aquest disposi d’un projecte més
definit del que actualment se li reserva com a sala multifuncional.
Tot aquest treball es vol desenvolupar de manera consensuada i compartida. Per aquest motiu, farem ús de
tots els recursos participatius que estableix el desenvolupament del Pla Local de Joventut.

• Aspirem a fer de l’Aula Sant Feliu un referent en l’ús de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació en els seus programes per a oferir una formació adequada a les actuals exigències del
mercat.
• El Servei d’Ocupació Local de Can Maginàs ha de mantenir-se com a referent en l’assessorament
d’aquells que es troben en situació d’atur.
• Ens mantindrem en la recerca constant de plans d’ocupació, ja siguin provinents de la Generalitat
de Catalunya, de la Diputació de Barcelona o de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i, sempre que
es disposi de la capacitat econòmica, en crearem des de l’Ajuntament.
• Potenciarem aquelles actuacions destinades a oferir formació en el procés mateix de la recerca de feina.
• Mantindrem les subvencions el primer any per a les persones emprenedores i apostarem per elles
com a mostra del talent que la ciutat té i ha de posar en valor.
• Continuarem ajudant les empreses i comerços perquè puguin contractar persones en situació
d’atur amb una subvenció dels 6 primers mesos o el primer any.

Esport
La participació de Convergència i Unió a l’equip de govern ha permès l’aprovació del Pla Estratègic de l’Esport.
Ens proposem desenvolupar aquesta proposta a través dels seus quatre eixos estratègics:
• L’Esport com un dels eixos vertebradors de la ciutat. Que l’esport sigui un instrument per a reforçar la
cohesió social.
• Competició esportiva: escolar i federada. Associacionisme esportiu. Difondre valors educatius i cívics i
promoure la salut de la ciutadania.
• Esport de lleure i salut. Esport per a tothom. Facilitar l’accessibilitat de la pràctica esportiva a la població.
Analitzar la possibilitat d’establir la tarifació social a diferents serveis esportius, eliminant així les barreres
d’accés per motius econòmics. Reordenarem el carnet blau substituint la política per edats per la política
per rendes.
• Instal·lacions esportives. Anàlisi present i de les línies d’actuació futures, prenent l’esport com un element
de dinamització econòmic i/o turístic de la ciutat. Potenciar la marca «Esports» a la ciutat. Revisar i actualitzar
la normativa i plans de manteniment de les instal·lacions adequats al servei i a les necessitats de les entitats
i usuaris.
Pel que fa als clubs i a les entitats esportives, treballarem per potenciar el mecenatge i l’esponsorització. A
través del Consell de l’Esport Municipal, ens implicarem per tal que la relació entre les entitats esportives i
l’Ajuntament es fonamenti en els següents elements:
• La coresponsabilitat en la gestió dels recursos i dels equipaments i la col·laboració entre entitats
esportives per a elaborar activitats conjuntes.

12 | 13

• La titulació esportiva de les persones que desenvolupen activitats com a entrenadors o monitors.
• La potenciació de l’esport, sobretot quan es practica en edat escolar, com a eina d’aprenentatge
de valors, especialment a través del programa «Juga Verd Play», promogut pel Consell Esportiu del Baix
Llobregat.
• El foment de les escoles esportives, en especial pel que fa a la seva vessant lúdica durant la primària.
• La finalització del Parc Esportiu de Les Grasses, amb la construcció d’un mòdul de serveis per a
les entitats amb despatxos i sales de reunions, una bateria de banys i servei de bar com a elements més
destacats. També es treballarà amb les associacions aspectes de l’equipament com els accessos a la
graderia, els acabats de la tribuna i la potència de l’enllumenat.
• L’ampliació de l’oferta de bany nocturn els divendres i dissabtes a la Piscina Municipal de
l’Escorxador.
• La construcció de pistes de pàdel per a ampliar l’oferta de serveis del Complex Municipal de Piscines.
• La creació d’una xarxa d’itineraris en bicicleta i d’itineraris d’exercicis als límits de Collserola.
• La substitució al Camp de Futbol Municipal Can Falguera dels actuals mòduls de vestidors,
arranjaments de lavabos, magatzems, bar…
• El foment de les instal·lacions esportives municipals en hores «vall» mitjançant acords amb la indústria
hotelera.
• La reforma del Palau Municipal d’Esports Juan Carlos Navarro.

Seguretat
L’activitat delictiva no té una especial incidència a la nostra ciutat. Però, com en qualsevol municipi de
característiques similars, és fonamental treballar els aspectes preventius i reforçar totes aquelles polítiques
destinades a promoure la convivència i el civisme. Per aquests motius, des de Convergència i Unió creiem
fermament en el desplegament de la policia de proximitat com a model de policia local, que se situï a peu de
carrer, allà on pot detectar els comportaments susceptibles d’alterar l’ordre.
• Considerem imprescindible la coordinació i l’intercanvi d’informació entre els diferents cossos
policials per a fer front a problemàtiques incipients com la delinqüència internacional, així com la relacionada
amb les noves tecnologies, la venda il·legal, el tràfic de drogues, la violència juvenil i les bandes organitzades
i la violència domèstica.
• Els espais públics seran una de les nostres primeres preocupacions, en especial pel que fa a les
actuacions incíviques i vandàliques. Els nostres carrers, les nostres places o els nostres equipaments
han de ser una font d’orgull ciutadà.
• Ens comprometem a informar públicament al Consell de Seguretat Local sobre la situació dels nivells de
seguretat a partir de les informacions que arribin per part de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra.
• Estudiarem la instal·lació de videocàmeres per al control del trànsit i la vigilància de punts especialment
sensibles.
• Garantirem la continuïtat dels programes destinats a l’educació vial en l’etapa escolar.

Cultura
La cultura ens proporciona un enriquiment personal que no podem obtenir de cap altra font. La música,
les arts plàstiques, el cinema, la literatura, les noves formes d’expressió i la recuperació d’aquelles que no
recordàvem ens aporten coneixement, comprensió dels altres i del món que ens envolta i també ens fan
explorar els nostres propis sentiments i sensacions. La cultura ens fa, en definitiva, persones més completes
i, com a tals, millors ciutadans.

El teixit associatiu ha estat tradicionalment un dels pilars fonamentals en la promoció d’activitats culturals a la
nostra ciutat. Aquest fet ha esdevingut encara més accentuat amb la crisi econòmica i els efectes d’aquesta
sobre l’activitat cultural en el seu conjunt. Gràcies a les associacions, Sant Feliu de Llobregat disposa avui en
dia d’una programació estable, rica i amb continuïtat. Gaudim, en definitiva, d’una oferta poc habitual en els
municipis del nostre entorn. Encara mantenim, però, un marc de relació basat en la subvenció per sobre del
conveni, que no dota de prou autonomia les entitats, d’una banda, i, de l’altra, no permet un aprofitament
complet de recursos, com els equipaments culturals, de què disposa la ciutat.
• Aspirem a substituir la cultura de la subvenció per la del conveni per tal de donar un major suport
a la creativitat dels santfeliuencs i santfeliuenques. Així, l’aportació municipal no es restringirà de manera
exclusiva a un augment de la despesa, sinó que també tindrà en compte qüestions com la concentració
d’espais, recursos i activitats.
• Ens proposem, en aquest sentit, explorar noves vies de coresponsabilitat entre entitats i
Ajuntament que ens permetin, per exemple, una gestió compartida dels equipaments culturals entre
Administració i teixit associatiu.
• El desplegament del Pla Estratègic de Cultura en el marc del Consell Municipal de Cultura ha de
ser l’ens en el qual es puguin debatre aquestes qüestions amb l’objectiu últim d’aconseguir un treball
més eficient en matèria cultural i en la gestió dels recursos que hi dediquem.
• Les prioritats en aquest àmbit es completen amb el treball per a la consecució d’un teatre municipal.

Llengua catalana
La llengua catalana, a més de ser el senyal d’identitat més preuat del nostre poble, és un element de cohesió
social i de convivència i punt de trobada de tota la ciutadania. El coneixement del català és un instrument per
a garantir la igualtat d’oportunitats dels santfeliuencs i les santfeliuenques.
• Potenciarem l’ús del català a l’Administració, amb les persones nouvingudes, a l’escola, al cinema, als
mitjans de comunicació locals, al comerç i a les entitats. Donarem prioritat a potenciar el català en els
àmbits, barris i col·lectius on la seva presència està més minoritzada.
• Impulsarem la Setmana per la Llengua com a mostra de tota l’activitat santfeliuenca per promocionar el
català i com a esdeveniment reivindicatiu dels nostres drets lingüístics.
• Treballarem conjuntament amb el Servei Local de Català, amb les classes del Centre de
Normalització Lingüística i el programa del Voluntariat per la Llengua, que promou les parelles
lingüístiques.
• Donarem suport a les entitats ciutadanes que elaborin programes específics de promoció de l’ús
social del català, i estarem també al costat de les iniciatives i entitats d’arreu dels Països Catalans que
fomentin la llengua catalana i difonguin el valor de la diversitat lingüística i de les llengües minoritàries.
• Promourem la creació d’una xarxa municipal per la llengua, que aglutini i permeti una acció coordinada
dels diversos agents que treballen pel català a la nostra ciutat.
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SERVEIS ECONÒMICS
Economia
Catalunya i, per extensió, els seus municipis no tenen la capacitat de gestionar els seus propis recursos
econòmics. Sense un model de finançament propi, els catalans i catalanes no disposem d’una sobirania
econòmica que ens permeti distribuir els nostres propis recursos de la manera que considerem més adequada
i necessària. Per això entenem que la primera mesura econòmica de la qual es veurà directament beneficiada
la nostra ciutat serà la independència de Catalunya. I treballarem en aquest sentit des de l’Ajuntament.
Pel que fa a la resta d’actuacions que durem a terme en matèria econòmica, mantindrem la línia que ja hem
impulsat a l’Ajuntament quant a sostenibilitat i eficiència a nivell econòmic aplicant les mesures necessàries
per a mantenir la qualitat dels serveis municipals. Per garantir que sigui així, amb la deguda garantia de
transparència, continuarem amb les auditories externes que ja hem impulsat, creant un programa global dels
4 anys del mandat.
• Treballarem per equilibrar la fiscalitat a l’oferta de serveis al ciutadà mentre mantenim la política
de simplificació administrativa.
• La política de despesa s’orientarà a continuar prioritzant les polítiques socials incrementant quan
calgui les partides destinades a ajuts socials.
• En relació al propi funcionament de l’Administració, ens comprometem, quant a la plantilla de l’Ajuntament, a
fer un estudi de càrregues de feina i de valoració de llocs de treball per a optimitzar la seva aportació.
• Al llarg del mandat s’introduiran els pressupostos participatius, prioritàriament en les inversions
de proximitat, per a continuar explorant noves vies de democràcia directa.

Entre les actuacions concretes previstes trobem:
•
•
•
•

La finalització de la remodelació del carrer Agustín Domingo en el tram entre Francesc Sáez i Comte Vilardaga.
La remodelació de la plaça de la Vila, potenciant-ne l’entorn i aplicant-hi material antilliscant.
Acabar la remodelació de la N-340 (4a fase) des del passatge Massana fins a General Manso.
La remodelació d’altres espais ja compromesos en aquesta legislatura, com el Pla Director Centre (ja iniciat),
la plaça Catalunya (ja iniciat), la plaça Rafael Alberti, la plaça de la Salut i la plaça Francesc Macià.

Manteniment de l’espai públic i civisme
• Vetllarem per tal que els nous contractes de neteja viària, recollida d’escombraries i jardineria
compleixin els criteris establerts, més adequats a les necessitats de Sant Feliu. En tot cas, insistirem
de manera decidida en el concepte de coresponsabilitat entre ciutadania i Administració pel que fa al
manteniment dels espais que són de tothom.
• Treballarem per tal d’estendre encara més la consciència sobre la necessitat de mantenir una actitud
cívica als carrers, places i equipaments municipals.
• La neteja, l’ús adequat dels contenidors d’escombraries, el respecte pel mobiliari urbà o la
regulació dels sorolls són essencials per a assolir uns nivells més elevats de convivència.
Entre les mesures que preveiem en aquest àmbit:
• Impulsarem la sensibilització ciutadana amb la presència d’agents cívics/ques.
• Aplicarem sancions en cas d’incompliments reiterats d’allò que dicten les ordenances municipals.

Equipaments

URBANISME I VIA PÚBLICA
Soterrament de la línia del tren
Ni hem renunciat ni renunciarem al soterrament. Al llarg dels darrers anys hem treballat des de l’equip de
govern, tot i ser conscients que no era el moment econòmicament més favorable, per tal que sigui una realitat.
Continuarem duent a terme totes les accions necessàries per a aconseguir-lo, posant especial èmfasi en la
negociació i el diàleg per a aconseguir una solució definitiva i realista.

Volem defugir associar de manera primordial les polítiques municipals a la creació de nous equipaments. Tot
i el ressò públic que es pot assolir i la dependència d’aquestes polítiques que es vivia abans de l’arribada de
la crisi econòmica, considerem que per sobre de les construccions hem de situar els serveis que l’Ajuntament
pot oferir. La persona ha d’ocupar el centre de la despesa pública, en especial en una població com la nostra,
que, tal i com indica el Pla Director d’Equipaments, compleix els estàndards que s’esperen d’un municipi de
les característiques de Sant Feliu.
Ens fixem com a prioritat la millora dels equipaments ja existents per a potenciar els serveis que posarem a
disposició de la ciutadania. En aquest sentit, assumim els compromisos ja adquirits pel que fa a:

Espai públic
El nostre primer compromís pel que fa a la despesa pública és garantir l’estabilitat pressupostària i prioritzar
l’atenció a les persones. Aquesta línia de treball marcarà també necessàriament el treball en els espais públics,
pel que fa a les grans inversions, al llarg de la legislatura. Un cop garantides aquestes dues prioritats dels
pressupostos municipals ens obrirem als projectes que siguin assumibles.
Mantindrem un major control i fiscalització de l’obra pública. Estem convençuts que aquest treball haurà de
permetre un augment de la qualitat de la mateixa, alhora que es redueixen els costos que assumim amb fons
públics. La voluntat és treballar en la rehabilitació de carrers, places, parcs, jardins i rotondes allà on calgui, pel
seu estat o per la necessitat de millorar-ne l’accessibilitat.

•
•
•
•

La remodelació del Mercat Municipal.
L’ampliació de la Biblioteca Montserrat Roig.
La remodelació del Casal de Joves.
L’ampliació dels vestidors del Casal Municipal de la Gent Gran.
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Ens proposem:
I proposem com a actuacions noves:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La reforma de l’edifici de l’ajuntament.
La remodelació de l’edifici Tramuntana.
La reforma del Centre Cívic Roses.
Treballar per la creació d’un teatre municipal.
Estudiar l’adequació de l’edifici de l’antic escorxador per a poder unificar-hi i preservar-hi el patrimoni històric
del municipi, que ara per ara es troba dispers.
Construir pistes de pàdel en una part de l’antic camp de futbol.
Estudiar la reforma del Cinebaix.
La reforma del pavelló Juan Carlos Navarro.
La finalització del Parc Esportiu de Les Grasses amb la construcció d’una zona de restauració, de la graderia
de l’estadi, l’ampliació del mòdul de l’estadi i la creació d’espais per als clubs.
Fer vestidors i arreglar l’enllumenat del Camp de Futbol Can Falguera.
Iniciar la modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del torrent del Duc per a la desprogramació de
sòl urbanitzable a Collserola dins del nou marc legal.

Medi ambient
Vivim en una ciutat que es troba emmarcada per dos espais naturals tan destacables com són Collserola i el
riu Llobregat. La nostra primera obligació amb el medi ambient és amb el nostre entorn més immediat. Des
de Convergència i Unió a Sant Feliu tenim la ferma voluntat de protegir Collserola i continuar duent a terme
totes les actuacions necessàries per a la protecció del Parc Agrari i la continuïtat del desenvolupament dels
horts socials.
Però aquesta preocupació no serà prou significativa si no posem també de la nostra part en la solució de
problemes globals que afecten el futur no únicament d’allò que tenim més a prop, sinó de tot el planeta. Per
aquest motiu també ens comprometem a prendre les decisions necessàries que signifiquin una implicació
activa de Sant Feliu en la lluita contra el canvi climàtic i en l’aplicació de polítiques sostenibles mediambientals.
Ens proposem així:
• L’ús generalitzat d’energies renovables.
• La racionalització de l’enllumenat públic.
• El foment de l’estalvi i el reaprofitament de l’aigua per al sistema de reg a través de dipòsits per a les aigües
pluvials i la distribució de reductors del consum de l’aigua a les llars.
• Incidirem també en altres aspectes relacionats amb el medi ambient com el control de la contaminació
atmosfèrica, en especial de les àrees industrials, i mantindrem el suport a l’Agrupació de Defensa
Forestal en la tasca que desenvolupa per a la prevenció d’incendis.
• Treballarem per finalitzar la connexió de la llera del riu amb Sant Vicenç dels Horts.
• Enllestirem la renovació de tot l’enllumenat públic amb sistema LED per a incrementar-ne l’eficiència
energètica.
De la mateixa manera, considerem imprescindible assumir tots aquells avenços tecnològics que ens permetin
avançar de manera significativa en aquest àmbit.

• Ampliar el sistema de telegestió de l’enllumenat i el reg que s’aplica al parc Nadal a altres parcs de la
ciutat.
• Instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics.

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
Sant Feliu ha de marcar-se entre les seves obligacions guanyar pes específic en l’entorn en el qual s’inscriu.
Som capital d’una comarca, com és el Baix Llobregat, que aplega centenars de milers de persones i que és
un dels motors econòmics de Catalunya. Ens trobem, a més, sota la influència d’una de les principals ciutats
de la Mediterrània com és Barcelona. Formem part de la seva àrea metropolitana i gaudim dels serveis que
s’han generat al seu entorn. Ens trobem, doncs, davant d’una oportunitat de creixement i desenvolupament
econòmic i social que, fins al moment, no s’ha sabut explotar adequadament.
La nostra ciutat ha de trobar els vehicles que li permetin destacar. Tenim els valors i les característiques
necessàries perquè així sigui. Sant Feliu de Llobregat és una ciutat ben comunicada, amb una variada vida
cultural i esportiva i amb la capacitat de liderar l’activitat comercial i industrial del nostre entorn.
A més de desenvolupar les polítiques que ens permetin refermar i potenciar la nostra vàlua, hem d’aconseguir
projectar-nos més enllà de les nostres pròpies fronteres. El nom de la nostra ciutat ha de ser també la nostra
marca, un signe distintiu que sigui reconeixible i al qual s’associïn els valors que sabem que podem oferir.
Des de Convergència i Unió ens proposem treballar intensament des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
(AMB) per potenciar aquest espai en el seu conjunt i la visibilitat del nostre municipi en ell. Entre les actuacions
que ens comprometem a assumir en aquesta administració hi ha:
• Reforçar institucionalment l’AMB amb l’objectiu d’afavorir la cohesió social a través de mesures com la
creació d’un nou pla urbanístic que substitueixi el PGM del 1976.
• Millorar la connexió entre els municipis amb la implementació de la «T-Mobilitat», l’ampliació de l’àmbit de
transport als 37 municipis i la consolidació de la targeta rosa universal unificada.
• Promoure la substitució dels actuals vehicles de transport públic —taxi, bus i vehicles municipals— per
vehicles elèctrics.
Aquest treball es complementarà amb un conjunt de propostes que permetin apropar-nos a un model de
ciutat intel·ligent, modernitzar els nostres teixits productius i donar-nos a conèixer més enllà del municipi.
Entre aquestes:
• Treballarem per fer de Sant Feliu un referent comercial i industrial posant especial èmfasi en els sectors
emergents.
• Buscarem un nou operador que faci de l’antiga fàbrica de la Sanson un espai d’indústria neta.
• Reformularem l’Exposició Nacional de Roses i la Fira Industrial i Comercial per impulsar el seu atractiu més
enllà de les nostres fronteres.
• Acabarem de fer arribar fibra òptica a totes les zones industrials.
• Instal·larem Wi-Fi ciutat a les principals places i a tots els edificis municipals.
• Crearem punts per a la recàrrega de vehicles elèctrics.
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• Estudiarem donar prioritat a vehicles elèctrics i avantatges en els aparcaments.
• Avaluarem la possibilitat d’oferir bonificacions a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica per als vehicles
elèctrics.
• Treballarem per crear nova activitat econòmica aprofitant la influència de la proximitat de la ciutat de
Barcelona.
• Volem continuar millorant el nostre posicionament en el nostre àmbit geogràfic com a administració puntera
en l’aplicació de les noves tecnologies. Posarem èmfasi en les noves formes de compra pública innovadora,
la contractació electrònica i la implementació de la gestió publicoprivada utilitzant els recursos que Europa
2.020 (l’estratègia europea de creixement que aposta per un futur sostenible i generador d’ocupació) posa
al servei dels ajuntaments. Modificarem l’organització de l’Ajuntament per tal de donar prioritat a aquesta
línia de treball.
• Apostarem per un 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 per a l’atenció a les persones. Ampliarem
la telegestió en espais públics i edificis municipals, modernitzarem les bases documentals i cartogràfiques
amb la seva digitalització total...
Transparència i comunicació
Des de Convergència i Unió a l’Ajuntament hem treballat amb especial insistència per a assolir noves quotes
públiques de transparència, participació i col·laboració amb la ciutadania. L’Ajuntament de Sant Feliu ha
demanat ser auditat per l’organització Transparència Internacional, tot i no assolir el nombre d’habitants mínim
per a seguir aquest control. Hem aconseguit la màxima nota en les dues edicions del segell Infoparticipa a la
qualitat i a la transparència de la comunicació pública i local; s’han promogut les actualitzacions del Reglament
Orgànic Municipal, del Reglament de Participació i l’Ordenança d’Administració Electrònica per incorporar
nous elements relacionats amb la transparència. L’accés i la reutilització de la informació i s’ha creat el Portal
de la Transparència i el Portal Open Data.
Aquestes actuacions ens situen a l’avantguarda de les administracions pel que fa a la transparència i als nivells
de relació assolits amb la població. Però aspirem a anar més enllà i per aquest motiu ens comprometem a:
• Crear una plataforma de continguts informatius que sigui un referent al conjunt de la comarca.
• Revisar amb la col·laboració de la ciutadania el Reglament de Participació Ciutadana en matèria
de gestió municipal, incorporant en el mateix les consultes populars per discernir sobre temes de ciutat.
• Revisar els mecanismes de participació simplificant els consells i optant per les xarxes socials
com a eina participativa bàsica.

Sindicatura
Valorem especialment el treball per afavorir la relació entre l’administració i la ciutadania que desenvolupa el
Síndic Municipal de Greuges i, per aquest motiu, ens comprometem a donar tot el nostre suport a la seva
figura. La seva participació permet que els drets dels ciutadans prevalguin davant de l’administració i ha
permès una major eficiència i un millor funcionament dels serveis públics a través de les seves actuacions.

COMPROMIS AMB EL PAÍS
No podem deslligar el futur de Sant Feliu del futur de Catalunya. És una realitat indiscutible que allò que afecti
el nostre país i el seu futur afectarà també la nostra ciutat i la seva gent. Els partits polítics amb representació a
l’Ajuntament i, en especial, aquell partit que ocupi la responsabilitat de l’Alcaldia no poden romandre indiferents
al procés sobiranista impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya a instàncies de la societat civil i les
seves associacions.
A Convergència i Unió a Sant Feliu de Llobregat som plenament conscients d’haver arribat a un moment
determinant per a decidir el futur del nostre país i, per tant, també del nostre municipi. Per aquest motiu, ens
comprometem a treballar des del nostre consistori per la independència de Catalunya. Creiem que només així
podem garantir un finançament just per al territori, per a la nostra ciutat; que només d’aquesta manera podem
garantir la continuïtat dels models sanitari o educatiu que s’apliquen exitosament amb competències pròpies
al nostre país o que només mitjançant la creació d’un estat propi podem assolir un nou model de govern més
proper a la regeneració democràtica i social que, tal i com han evidenciat els últims anys, és imprescindible
abordar.
Tal i com hem exposat al llarg dels anteriors punts, aspirem a crear un nou model de ciutat. I esperem que
aquest Sant Feliu per al qual volem treballar pugui esdevenir un referent en una nova Catalunya.
Amb aquest objectiu, acompanyarem el Govern de Catalunya en el camí cap a la sobirania amb la
deguda lleialtat institucional que el president de la Generalitat necessiti.
A més, adquirim el compromís de:
• Continuar el treball per a potenciar la llengua catalana i el seu ús social com a eina de cohesió.
• Col·locar una estelada en un espai públic de manera permanent i visible fins que el nostre país sigui
independent.
• Declarar-nos municipi per la independència a través de la incorporació a l’Associació de Municipis per la
Independència.
• Assumir els compromisos assolits amb l’Assemblea Nacional Catalana a través de la declaració «Els
ajuntaments per la independència».
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