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Pacte de govern municipal de Sant Feliu de Llobregat 

 

 

Reunits per una banda la Comissió negociadora de Sant Feliu En Comú Podem, i d’altra banda 

la Comissió negociadora d’Esquerra Republicana de Catalunya  

 

MANIFESTEN 

Que en les darreres eleccions municipals del 26 de maig cap formació política de les que es 

presentaven al municipi va obtenir majoria absoluta, per aquest motiu i per tal de garantir la 

governabilitat de l’administració municipal les organitzacions polítiques signants del present 

pacte acorden establir un pacte de govern per al mandat 2019-2023.  

 

Aquest 26 de maig les urnes a Sant Feliu han dit no a les formacions d’extrema dreta, i dreta, i 

han dit, un cop més, que Sant Feliu és una ciutat nítidament d’esquerres. 

 

Per tot això, Sant Feliu en Comú Podem i Esquerra Republicana de Catalunya acorden obrir per 

la ciutat una nova etapa. Una nova etapa basada, d’una banda, en portar a terme una agenda 

transformadora per la ciutat, i de l’altra un discurs netament a favor de la democràcia i les 

llibertats polítiques de Catalunya (tal i com es desprèn dels manifestos d’ambdues formacions 

presentat en els respectius programes electorals). 

 

Sant Feliu es troba davant d’una fita històrica degut a la transformació urbana i social que 

representarà el soterrament de les vies del tren, pel que tanta gent ha batallat durant tant de 

temps fins a aconseguir-ho. Una fita que també és un gran repte que derivarà en canvis molt de 

fons en la ciutat que coneixem. Canvis que s’han de plantejar com una oportunitat per un gran 

consens ciutadà, al que s’ha d’arribar des de la suma i l’aportació de totes les mirades i les 

opcions que hi ha a la ciutat. 
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La prioritat de Sant Feliu en Comú i Esquerra Republicana és treballar per a que la nova ciutat 

que ha de propiciar el soterrament, reforci la ciutat cohesionadora, justa, activa, equilibrada, 

segura, i amb identitat pròpia que volem. 

 

El resultat de les eleccions empeny aquestes opcions polítiques a impulsar el canvi profund que 

Sant Feliu necessita i a assumir la responsabilitat política indefugible de treballar conjuntament. 

Una tasca que només pot ser possible des de la generositat i la voluntat de servei, construint en 

comú un nou projecte per a la ciutat i totes les seves persones. Els objectius d’aquest govern es 

concreten en un programa polític al servei de la democràcia i de les classes populars, que té en 

la seva capçalera el compromís per la qualitat democràtica, la participació ciutadana real i el bon 

govern. Per això un dels objectius clau del govern municipal ha de ser aconseguir una ciutat amb 

uns estàndards de qualitat democràtica que siguin un referent més enllà de la ciutat. Per fer-ho 

possible, és necessari promoure una cultura política ètica i respectuosa, que el govern municipal 

desenvolupi la seva acció política amb espais de participació reals i amb capacitat d’incidència, i 

amb una administració que atengui amb qualitat a les persones. 

 

Aquest acord es basarà en els següent 

 

P A C T E  

 

Àmbit programàtic 

 

Després d’haver analitzat amb profunditat els programes electorals del Sant Feliu en Comú 

Podem i d’Esquerra Republicana de Catalunya i haver constatat les seves àmplies coincidències, 

s’establirà un Pla d’actuació, per els propers quatre anys, que fixarà les prioritats d’actuació i el 

temps d’execució aproximat, basat en els eixos següents:  
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1. El Sant Feliu de la justícia social i la igualtat de drets i oportunitats 

 

- Continuar desplegant el pla de rescat social, com a eina de prevenció i de combat de la 

cronificació de la pobresa i com a eina de garantia d’oportunitats.  

 

- Ampliar la tarifació social en l’accés als serveis municipals, per a que la situació econòmica de 

les persones i les famílies no sigui una barrera en l’accés a aquests. 

 

- Continuar desenvolupant les mesures de lluita contra les desigualtats, amb especial atenció 

amb els sectors més vulnerables de la societat, infància i gent gran. 

 

- Garantir els drets i les necessitats de les persones amb discapacitats, per a que puguin gaudir 

d’una vida plena. Estudiar la viabilitat de la creació d’un Institut Municipal de les Persones amb 

Discapacitats, o òrgan similar. 

 

- Garantir la prestació de serveis orientats a l’atenció de situacions i problemàtiques no 

previsibles, com ara Servei d’Urgències i Emergències Socials. 

 

- Garantir  l’alimentació de totes les persones, que l’aplicació de la renda de ciutadania ha de 

facilitar. Mentrestant, continuar millorant i desenvolupant els serveis de banc d’aliments, beques 

menjadors, o menjadors socials. 

 

 

2. El Sant Feliu referent en Govern Obert: Participació, Transparència i 

Col•laboració 

 

- Aprofundir el funcionament democràtic de l’Ajuntament, desenvolupant el Reglament de 

Participació i col·laboració Ciutadana. 

 

- Crear el Consell de ciutat, com a òrgan representatiu —no electe— per definició de la societat 

organitzada. Ha d’actuar com a consell assessor de la corporació municipal. És el consell de 

consells, i està integrat pels Consells sectorials, més els organismes representatius de la ciutat i 

ciutadans i ciutadanes a títol personal, consensuats pels electes locals. 
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- Crear mecanismes de participació i/o codecisió als barris, com per exemple els Consells de 

Barri, a on hi pugui participar qualsevol resident al mateix barri, per decidir sobre aspectes que 

afectin al barri, com les inversions en el mateix, mitjançant processos deliberatius i participatius. 

 

- Donar al teixit associatiu del municipi un autèntic estatus institucional i protocol•lari, sobretot 

amb les associacions de veïns i veïnes i comercials. 

 

– Impuls de processos de participació de caràcter general o sectorial: Plans estratègics de ciutat; 

debat participatiu del PAM; plans d’equipaments; plans de mobilitat; plans d’acollida; plans 

d’igualtat, de jovent, de cultura, d’esports, etc. 

 

– Impuls dels pressupostos participatius, com l’expressió màxima de la ciutadania en la codecisió 

i implicació en els afers de la ciutat. 

 

– Impuls d’iniciatives d’acció comunitària: millora de barris, processos d’iniciativa ciutadana i 

d’apoderament ciutadà. 

 

– Establir polítiques de foment de l’associacionisme, associacionisme 2.0 (portal d’entitats) i 

impuls de la gestió cívica d’equipaments i serveis de titularitat municipal. 

 

- Continuar desplegant la transformació organitzativa i tecnològica, per un Ajuntament del segle 

XXI. 

 

- Optimitzar els recursos públics en la prestació de serveis, tot impulsant un pla de 

municipalització calendaritzat dels serveis públics. 

 

- Continuar ampliant la transparència en la informació sobre la gestió dels bens comuns a la 

ciutadania. 

 

- Transformar la web municipal, per millorar el seu funcionament, esdevenint un veritable portal 

de participació, d’escolta activa, de deliberació i d’informació. 

 



5 

 

3. El Sant Feliu de l’habitatge digne 

 

- Continuar desplegant el Pla d’habitatge, amb especial en la generació d’un parc públic de 

lloguer i d’habitatge dotacional. 

 

- Continuar desplegant mesures contra la pobresa i la precarietat energètica i de 

subministraments. 

 

- Desenvolupament de mesures específiques adreçades al jovent en l’accés a l’habitatge, per 

facilitar la seva emancipació.  

 

- Ampliació dels serveis i els suports, per a l’assessorament i l’impuls de nous projectes en 

cooperació amb la ciutadania, en el marc de la Oficina Local d’Habitatge. 

 

- Garantirem el compliment del mandat de solidaritat urbana amb la fixació d’un percentatge 

d’habitatge destinat a polítiques socials.  

 

- Desplegar mesures per evitar els desnonaments  els mecanismes per evitar pèrdues 

d’habitatge,  i de suport a les famílies i persones que els pateixin. Tot posant en marxa la Taula 

d’Emergència Social i desenvolupant un servei de mediació Ofideute. 

 

- Impulsar la creació d’Habitatge cooperatiu amb coordinació amb les entitats d’habitatge 

cooperatiu establertes a Catalunya. 

 

- Elaborarem protocols municipals d’inspecció i detecció d’habitatges buits, així com el protocol 

sancionador corresponent amb l’objectiu de mobilitzar l’habitatge buit. 

 

- Reclamar als governs de la Generalitat i de l’Estat els canvis normatius necessaris i, també, el 

suport per a la regulació del preu de l’habitatge, i per a que els habitatges buits, retinguts pels 

grans tenidors, es posin a disposició de les polítiques públiques d’habitatge.  

 

- Treballarem per recuperar l’edifici actualment en mans de la SAREB, del carrer General Manso. 
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4. El Sant Feliu de l’Educació, cultura i drets de ciutadania 

 

- Desenvolupar el projecte de ciutat educadora, garantint la igualtat i segregació zero, amb la 

prioritat de defensar i millorar l’escola pública.  

 

- Fer la reserva de sol per a un tercer institut en un espai de centralitat, per tal d’equilibrar l’oferta 

de primària pública amb la de secundària pública.  

 

- Estudiar la possibilitat de l’institut escola en la programació de l’oferta educativa del municipi 

com a centre públic que imparteix d’una manera continuada l’educació primària i la secundària, 

sense sacrificar potencial oferta de primària pública. 

 

- Fer de l’acció cultural una estratègia de ciutat, garantir l’accés a totes les persones i promovent 

les capacitats creatives de la ciutat. 

 

- Impulsarem xarxes culturals que facilitin la suma de recursos i afavoreixen el treball transversal 

entre diferents sectors creatius, i diferents entitats culturals arrelades a la ciutat. - Garantir la 

pràctica esportiva i protegir la salut pública, per a la millora directa de la qualitat de vida de les 

persones. 

 

- Promoure una ciutadania activa, atenent les necessitats i inquietuds de tothom,  des de les 

persones més joves a les més grans. 

 

- Potenciar el Consell de l’esport, amb la participació de totes les entitats esportives federades, 

escolars i de lleure, per tal de poder definir i avaluar de manera conjunta polítiques esportives 

municipals. 

 

- Potenciar els clubs i les entitats esportives de base com a element vertebrador de l’estructura 

esportiva de la ciutat. 

 

- Promoure una ciutadania plena i solidària, amb l’acolliment i atenció a les persones, sigui quin 

sigui la seva procedència, i fomentant la cooperació i la cultura de la pau.  
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- Establir el Pla local contra el racisme i la xenofòbia: Creació d’una Taula Interdepartamental, 

liderada per l’alcaldia, per dissenyar i executar els plans de gestió de la diversitat i la cohesió 

social. Impulsar la Xarxa Antirumors. 

 

 

5. El Sant Feliu del Treball i de l’economia social i solidaria  

 

- Continuar treballant la concertació, amb agents econòmics i socials, per desenvolupar mesures 

a favor de l’ocupació, tot cercant noves oportunitats de dinamització econòmica de la ciutat. 

 

- Aplicarem criteris de progressivitat en els tributs municipals.   

 

- Desplegar ajuts i mesures a empreses i negocis de nova creació, amb l’objectiu de fomentar la 

creació de llocs de treball i revitalitzar el teixit econòmic de proximitat. 

 

- Promoure l’economia social com alternativa ocupacional i de prestació de serveis públics. 

 

- Promoure la responsabilitat social i ambiental de l’activitat econòmica. 

 

- Continuar desenvolupant mesures a favor d’accés a l’ocupació dels sectors més vulnerables de 

la societat. 

 

- Continuar millorant l’atenció i els suports al teixit econòmic, en el marc del desplegament de 

l’Oficina d’Atenció Empresarial.  

 

- Desenvolupar un servei d’informació i acompanyament, específicament adreçat al jovent, sobre 

ofertes de treball, formació o drets laborals entre altres qüestions, per afavorir la seva integració 

al món laboral.  

 

- Desenvolupar una estratègia de ciutat de suport i promoció al comerç local.  
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6. El Sant Feliu feminista 

 

- Actualitzar el III Pla d’Igualtat de Gènere (2015-2019), assegurant que vetlli per la paritat en tots 

els àmbits de l’Ajuntament, com ara en l’organització de treball, i en el conjunt de les activitats 

municipals. 

 

- Revisar les ordenances municipals i el Reglament d’Ordenació Municipal d’acord amb la Llei 

17/2015 per tal de garantir la igualtat efectiva en tots els òrgans municipals i aquells en els quals 

l’Ajuntament participi. 

 

- Garantir que les polítiques d’igualtat siguin fil conductor de l’acció municipal, situant-les en el 

centre d’aquesta. 

 

- Creació d’un equipament de referència per a les polítiques d’atenció a les dones. 

 

- Increment de recursos per a l’abordatge integral de la violència masclista. 

 

- Garantir la protecció i la promoció dels drets de les persones LGTBI. 

 

- Promoure la cultura de la igualtat entre la ciutadania, en especial en l’àmbit educatiu. 

 

- Promoure la formació de les treballadores i treballadors municipals en perspectiva de gènere i 

igualtat (llenguatge, relacions, atenció ciutadana...).   

 

 

7. El Sant Feliu dels joves 

 

- Reforçar l’estructura d’organització, estudiant la viabilitat de la creació d’un departament propi, 

per impulsar les polítiques de joventut. Dotant a aquestes d’un funcionament transversal, per 

dotar de visió jove a tots els departaments de l’Ajuntament. 

 

- Impulsar la creació del Consell Local de Joventut, un espai d’apoderament i participació que 

aglutini les organitzacions juvenils locals de forma plural i integradora, per tal de defensar els 
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interessos del jovent, coordinar i donar suport a l’associacionisme juvenil. Com a interlocutor en 

totes les polítiques que els hi afecten ( funcionament d’equipaments, serveis, activitats..). 

 

- Crear el Consell Municipal d’Adolescents, com a continuïtat del Consell d’Infants, per crear un 

espai de participació on adolescents puguin exercir els seus drets com a ciutadanes i ciutadans 

en els temes relacionats amb el seu col·lectiu; també ha de servir com a observatori de la ciutat, 

per millorar aspectes del municipi que passen desapercebuts pels adults. 

 

- Dinamitzar el Casal de Joves, per tal que esdevingui el centre neuràlgic de polítiques i activitats 

de Joventut. 

 

- Garantir al Jovent l’accés a la informació sobre totes aquelles qüestions que els hi puguin 

afectar o interessar, independentment de la matèria que sigui, a partir del Casal de Joves i de la 

JovApp. 

 

- Promoure entre el jovent la seva participació activa en els espais de reflexió i treball 

col·laboratiu; que sentin l’Administració i els seus espais i òrgans com a propis. 

 

 

8. El Sant Feliu del medi ambient 

 

- Desenvolupar mesures d’estalvi i producció pública i comunitària d’energia, com a pilars contra 

el canvi climàtic. 

 

- Traçar estratègies de desenvolupament sostenible que aniran més enllà de la durada d’un 

mandat i més enllà de les qüestions purament econòmiques o ambientals. Aquestes estratègies 

han d’integrar tots els aspectes econòmics, socials, ambientals i territorials del municipi i marcar 

el full de ruta cap a l’assoliment d’un model de desenvolupament i de millora de la qualitat de 

vida perdurables. 

 

- Promoure l’ús sostenible de l’aigua i la gestió pública d’aquest recurs. 
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- Reforçar la reducció i reciclatge massiu de residus. Implicar-se en l’estratègia de Residu Zero, 

tot desenvolupant experiències com les de recollida porta a porta.  

 

- Impulsar polítiques de protecció del Parc Agrari i del Parc Natural de Collserola, promoure 

iniciatives per a la producció agrícola, i acondicionar espais naturals de lleure. 

 

- Promoure la mobilitat sostenible, tot combatent la contaminació i l’escalfament climàtic, i 

prioritzant la pacificació del trànsit, el transport públic, la mobilitat a peu i l’ús de la bicicleta. 

Pacificant el trànsit a tota la ciutat, com per exemple a tots els trams del carrer del Pla, per a que 

deixi de ser una via de pas i passi a funcionar com a un carrer urbà, amb més espai per 

aparcament. 

 

- Abordar el planejament del polígon de la Salut per crear una porta d’entrada a Collserola.  

 

 

 9. Espais públics de qualitat a tots els barris. 

 

- Prioritzar el manteniment preventiu i ordinari de l’espai públic, i la seva neteja, tot garantint la 

resposta ràpida en la solució d’incidències.  

 

- Planificar la remodelació de carrers, parcs i places de la ciutat, amb  perspectiva de gènere i 

l’objectiu de mantenir un mateix novell de qualitat a tots els barris. 

 

- Resoldre i remodelar carrers i trams d’aquests que presentin diferent qualitat respecte del seu 

entorn. 

 

- Desenvolupar processos deliberatius amb la ciutadania en els projectes d’inversió i remodelació 

a la via pública. 
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 10. Equipaments de qualitat i al servei de la ciutadania.  

 

- Completar els projectes de remodelació d’equipaments iniciats.  

 

- Desenvolupar un pla de reforma i/o millora d’equipaments existents, prioritzat les mesures 

d’estalvi energètic i l’accessibilitat, comptant amb la participació de les entitats i persones 

usuàries d’aquests.  

 

- Estudiar, en el marc del nou pla d’equipaments, de nous espais i equipaments necessaris, que 

incorpori la proposta de priorització i planificació, tot desenvolupant un procés deliberatiu amb la 

ciutadania.  

 

 

 11. El mandat de les obres del Soterrament 

 

- Garantir el funcionament de la ciutat durant la realització de les obres, amb informació i 

seguiment constant a la ciutadania. 

 

- Elaborar un planejament urbanístic absolutament respectuós amb la ciutat existent, amb la 

participació de la ciutadania. 

 

- Garantir en tot moment la seguretat, i l’accessibilitat de totes les ciutadanes i ciutadans de Sant 

Feliu.  

 

- Garantir el debat polític dins el marc de la Ponència Unitària del Soterrament.  
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Pacte de govern municipal de Sant Feliu de Llobregat 

 

2.- Àmbit de responsabilitats 

 

El nou govern que sorgeix de l’aplicació d’aquest acord de govern, implica compartir les 

responsabilitats de govern per part dels dos grups signants. 

De comú acord, s’estableix un organigrama que té per objectius dotar a la ciutat d’un Govern 

municipal estable i eficient per donar l’impuls que la ciutat necessita i per millorar els serveis a la 

ciutadania  

 

S’acompanya com annex 1 l’organigrama on constarà la distribució de les àrees de 

responsabilitat i l’àmbit que abasten. 

 

Tots els regidors electes de les formacions signants del pacte donaran el seu vot a Lídia Muñoz, 

de la formació política Sant Feliu En Comú Podem, en la sessió d’elecció de l’alcalde del dia 15 

de juny de 2019 i a Oriol Bossa, de la formació política ERC-Sant Feliu, en la sessió d’elecció de 

l’alcalde el dia 28 de maig de 2022. Les competències entre l’alcadia i la primera tinença 

d’alcaldia, es revisaran en el moment del canvi de l’alcaldia.  

 

La Junta de Govern Local (2019-2022) estarà integrada per vuit membres: l’alcaldessa, i set 

membres distribuïts de la manera següent: quatre membres de Sant Feliu En Comú Podem i tres 

membres d’ERC-Sant Feliu. 

 

Les tinències d’alcaldia seran atorgades de la manera següent:  

 

2019-2022 

1r Tinent d’alcaldia ERC 

2on Tinent d’alcaldia SFECP 

3er Tinent d’alcaldia ERC 

4art Tinent d’alcaldia SFECP 
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2022-2023 

1r Tinent d’alcaldia SFECP 

2on Tinent d’alcaldia ERC 

3er Tinent d’alcaldia SFECP 

4art Tinent d’alcaldia ERC 

 

En aquells casos on l’ajuntament participi en òrgans supramunicipals caldrà garantir la 

representació d’ambdues parts en la manera que es determini segons el nombre de 

representants municipals. 

 

Els acords de govern es prendran per unanimitat. Pel que fa a qüestions que no afectin 

estrictament la vida municipal hi haurà llibertat de vot. 

 

Així mateix, i donat que s’ha establert un pacte de govern, s’acorda la creació de la figura de 

portaveu del govern. Els tres primers anys del mandat aquesta figura serà de la formació 

Esquerra Republicana de Catalunya, i el darrer any serà de la formació Sant Feliu En Comú 

Podem.  

 

 

3.- Dotació econòmica de les àrees de responsabilitat 

 

Pel que fa a la dotació pressupostària de cada àrea aquesta es farà tenint en compte les 

prioritats establertes en el Pla d’Actuació. Per a la confecció dels pressupostos anuals de la 

corporació es farà una reunió específica entre representants de les dues formacions per tal 

d’establir uns criteris generals. 

 

 

4.- Seguiment del pacte 

 

Per tal de mantenir l’esperit d’aquest pacte i el seu compliment, alhora que per cercar l’acord i el 

consens en la solució de problemes i/o nous projectes que en el futur es puguin plantejar, es 
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constituirà una Comissió político-tècnica de seguiment, formada per representants d’ambdues 

forces polítiques més personal tècnic.  

 

La presidència d’aquesta Comissió recaurà en l’alcaldia i la convocarà periòdicament per 

iniciativa pròpia i/o petició de qualsevol de les dues forces polítiques signants, la formaran 

representants de cada formació, la Gerent de l’Ajuntament i el Director de l’Àrea de Serveis 

Generals.  

 

Aquesta comissió valorarà també el grau de compliment del Pla d’actuació. 

 

5.- Vigència del pacte 

 

La vigència d’aquest Pacte de Govern s’estableix per a tot el mandat municipal, i es considerarà 

sense efecte en el moment en què algun dels dos grups municipals que el conformen decideixi 

apartar-se’n.  

 

I, en prova de conformitat i en representació dels respectius regidors i regidores electes, signen 

les persones que encapçalen el document. 
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ANNEX  

 

ORGANIGRAMA DE RESPONSABILITATS 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àrea de Govern Obert i Serveis 

Generals  

Presidència Tinència d'alcaldia 

delegat: ERC 

 

Regidories 

- Hisenda: ERC 

-Tecnologies i sistemes d'informació: 

ERC 

- Organització i personal: SFECP 

- Gestió d'equipaments: ERC 

- Participació ciutadana: ERC 

 

 

 

Àrea de Territori, Sostenibilitat i 

Activitat Econòmica 

Presidència: Tinència d'alcaldia 

delegada: SFECP 

 

Regidories 

- Urbanisme: SFECP 

- Planejament: SFECP 

- Activitat econòmica i ocupació: SFECP 

- Activitats: ERC 

- Comerç i turisme: ERC 

- Medi ambient i mobilitat: SFECP 

- Serveis municipals i espai públic: ERC 

 

Àrea de Drets de la Ciutadania i 

Polítiques Socials  

Presidència: ERC 

 

 

Regidories 

- Serveis socials: ERC 

- Habitatge: ERC 

- Educació i infància: SFECP 

- Cultura: SFCEP 

- Esports: ERC 

- Seguretat ciutadana: SFECP 

- Joventut: ERC 

- Feminisme i polítiques d'Igualtat: SFECP 

- Gent gran: ERC 

- Persones amb discapacitat: ERC 

- Ciutadania de procedències diverses: 

ERC 

- Solidaritat i cooperació, agermanaments: 

ERC  

- Salut pública i consum: SFECP 

 


