
COMUNICAT DE TOTS SOM SANT FELIU – JUNTS PER CATALUNYA 

En primer terme volem donar les gràcies a totes les persones que mitjançant la 

seva confiança han permès que Tots Som Sant Feliu obtingués 1.865 vots en 

les eleccions municipals del 26 de maig i els dos regidors a l’Ajuntament. Tal i 

com vàrem expressar durant la campanya electoral els objectius que mouran la 

nostra actuació seran els de fer un Sant Feliu millor i aportar dignitat i qualitat 

de vida a les persones. La composició del Ple municipal després de les 

eleccions, on tot ha quedat molt repartit i on no hi ha cap grup que disposi 

d’una àmplia majoria, ens obliga a tots a actuar a molta responsabilitat per 

garantir la governabilitat de la Ciutat. 

Davant el desacord entre el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) i Sant 

Feliu en Comú Podem (SFECP) per continuar governant Sant Feliu s’han obert 

noves alternatives de govern. Des de Tots Som Sant Feliu valorem i agraïm les 

generoses ofertes del Partit dels Socialistes de Catalunya per formar govern, 

però no les podem acceptar. A banda dels motius que ja vàrem explicar durant 

la campanya electoral, el govern amb el PSC, tot i ser la força guanyadora dels 

comicis, tampoc és viable per una qüestió d’aritmètica ja què amb només vuit 

regidors de vint-i-un no es pot garantir la governabilitat. 

Volem manifestar que la nostra voluntat des del primer moment va ser la de 

poder bastir un acord de govern amb Esquerra Republicana de Catalunya 

(ERC). Molt abans de les eleccions municipals, ja vàrem apostar reiteradament 

per concórrer a les eleccions en una candidatura unitària oferint fins a quatre 

vegades i deixant la porta oberta a aquesta possibilitat fins al darrer moment. 

Malgrat la negativa d’ERC, se’ns va esgrimir l’argument de “l’eixamplar la base” 

i de que ens trobaríem en el proper govern municipal en el que ERC deia que 

no hi entraria sense nosaltres. 

En les converses mantingudes després de les eleccions tant amb SFEP com amb 

ERC, la nostra posició sempre ha estat la d’explorar primer la viabilitat d’un 

acord de govern entre ambdues forces i si es veu viable assentar-nos en una 

taula de diàleg per elaborar un programa de govern conjunt entre les tres 

forces polítiques i on les tres forces polítiques puguem participar en la 

responsabilitat de governar la ciutat. Com s’ha vist, el fruit d’aquestes 

converses ha estat que SFEP i ERC han arribat a un programa i a un acord de 

govern entre ambdues formacions. Un programa de govern on Tots Som Sant 

Feliu no ha participat en la seva elaboració i un govern que exclou la nostra 

formació. 

És conegut que la suma de regidors entre SFEP i ERC és de deu regidors i que 

el mínim necessari per a que prosperi aquesta investidura és d’onze. En 

resposta a la petició de suport de SFEP i ERC per a la investidura d’alcaldia 



prevista per al Ple extraordinari de demà dissabte 15 de juny a les 12 del 

migdia, des de Tots Som Sant Feliu reiterem que actuarem amb responsabilitat 

per garantir la governabilitat de la Ciutat. En aquest sentit, tot i no formar part 

de l’acord de govern i d’haver estat exclosos del govern municipal, Tots Som 

Sant Feliu farà un vot en blanc i un únic vot favorable a la investidura del 

govern de SFECP – ERC. Des de la responsabilitat, exercirem aquest vot per no 

obstaculitzar la formació d’un govern que pugui començar a treballar per la 

ciutat de Sant Feliu. Conseqüentment Tots Som Sant Feliu exercirà d’oposició a 

l’Ajuntament de Sant Feliu. El nostre tarannà serà el d’exercir una oposició 

constructiva, de mà estesa amb el govern municipal i amb la resta de grups de 

l’oposició, vetllant sempre per aportar dignitat i qualitat de vida a les persones i 

per fer un Sant Feliu millor. 

 


