ARA SANT FELIU
1.

AMB LES VIES SOTERRADES
PLANIFICACIÓ DEL FUTUR SANT FELIU

El projecte de reordenació i d'urbanització de la cobertura de soterrament, serà
econòmicament sostenible i al mateix temps permetrà:
o
Dotar Sant Feliu d'una nova avinguda al centre de la ciutat
o
Afavorir la comunicació i connexió entre els barris,
o
Guanyar espais verds i per a equipaments al servei de les necessitats de les persones.
o
Generar una oferta d'habitatge protegit.
o
Potenciar la interconnexió entre diferents modalitats de transport.

El projecte de cobertura del soterrament es triarà entre els millors que s'hagin
presentant al concurs d'idees ja convocat, a través d'una consulta popular entre totes les
persones majors de 16 censades a Sant Feliu.

La tramitació de la modificació del planejament urbanístic durant aquest mandat
permetrà que es pugui iniciar la urbanització de l'espai alliberat i la implantació del tramvia,
immediatament després de finalitzar les obres ferroviàries.

SEGUIMENT DE LES OBRES

El control i vigilància de les obres del soterrament de les vies serà la prioritat en aquesta
legislatura, per reduir el seu impacte sobre la ciutat i la vida de veïns i veïnes.

S'habilitaran places d'aparcament que compensin la disminució en els espais
directament afectats pel soterrament, amb la creació de zones d'aparcament gratuït a les
zones perifèriques i el foment de la rotació a la zona pròximes a aquest.

Impulsarem les actuacions necessàries d'atenció, vigilància i control de les normes de
circulació i aparcament per reduir les afectacions sobre la mobilitat a peu o vehicles públics o
privats, comptant sempre amb la col·laboració i participació ciutadana.

2.

NET, ORDENAT, DE QUALITAT I MÉS SEGUR
UN ESPAI PÚBLIC NET I AMABLE

NETEJA DE CARRERS, PLACES I PARCS

Millorarem la neteja dels carrers i places, la recollida de residus i la jardineria de la
nostra ciutat mitjançant l'increment del control i vigilància de les empreses contractistes

Farem de la neteja de carrers i places un element distintiu de la ciutat

La política municipal referida als animals de companyia afavorirà la convivència dels
mateixos en l'entorn urbà

Vetllarem pel respecte a les normes perquè l'ús de l'espai públic sigui respectuós amb els
drets de tots.
MANTENIMENT

Aplicarem plans de manteniment sistemàtic de la via pública, de les instal·lacions
present en elles (il·luminació semàfors, senyalització) i del mobiliari urbà

Impulsarem la rehabilitació i el manteniment sistemàtic dels equipaments i edificis
municipals.

Actuarem sobre l'arbrat, fent compatible l'increment de la massa arbòria dins l'espai
urbà amb la seva convivència en voreres i al costat d'edificis

UNA CIUTAT ORDENADA I AMB EQUIPAMENTS DE QUALITAT

ESPAI PÚBLIC

Finalitzarem la urbanització del Carrer del Pla, amb una configuració que allunyi el
trànsit de pas per Sant Feliu de habitatges

Urbanitzarem la part final del Carrer Agustí Domingo, que confronta amb el Passeig
Compte Vilardaga

Reurbanizaremos la Plaça Lluís Companys,

Modificarem el planejament urbanístic de l'espai que ocupava l'antiga cimentera CEMEX
perquè permeti noves activitats econòmiques d'alt valor afegit i baix impacte ambiental
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Iniciarem una política d'adquisicions d'espais privats per millorar la vialitat pública i
"esponjar" zones que necessitin zones verdes.
EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE QUALITAT

Conclourem la remodelació del Centre Cívic de Roses Castellbell

Rehabilitarem l'edifici modernista de l'antiga Escola Tramuntana,

Adequarem les plantes superiors de l'edifici contigu al Centre Parroquial, per destinar-lo
a atendre emergències habitacionals.

Rehabilitarem integralment l'edifici de l'Ajuntament de gairebé 100 anys.

MÉS SEGUR

Potenciarem l'acció de la Junta Local de Seguretat en coordinació amb els Mossos
d'Esquadra,

Completarem la plantilla d'agents de la policia local, amb nous efectius

Establirem la policia de barri, mitjançant el patrullatge a peu o amb bicicleta

Oferirem informació veraç, periòdica i clara sobre la victimització real existent a Sant
Feliu, per combatre la sensació d'inseguretat

Revisarem l'enllumenat de la via pública per evitar sensacions d'inseguretat

3.

GARANT DELS DRETS SOCIALS BÀSICS
ALIMENTACIÓ

Programa de garantia alimentària. Continuarem garantint l'accés a una alimentació sana
i equilibrada per a tota la ciutadania

Ampliarem el funcionament i la cobertura de les targetes per a l'adquisició d'aliments
frescos i productes d'higiene personal

Reclamarem a la Generalitat que torni a dotar els menjadors escolars en l'educació
secundària

SERVEIS ESSENCIALS (ELECTRICITAT, AIGUA I GAS)

Reforçarem el pla de garantia dels subministraments essencials (electricitat, aigua i gas)

Crearem una línia especifica d'ajudes econòmiques orientades a l'estalvi i eficiència dels
consums energètics i d'aigua a les llars de famílies vulnerables

EDUCACIÓ

Treballarem per reduir el fracàs escolar i la millora de l'ensenyament a la nostra ciutat,

Combatrem l'absentisme escolar amb la implicació dels diferents serveis municipals

Desenvoluparem un programa de sensibilització i abordatge dels problemes de
convivència a les aules (assetjament escolar)

Promourem la utilització dels equipaments dels centres educatius fora de l'horari escolar
per a realitzar tallers d'estudi i activitats extraescolars

Prosseguirem amb el programa municipal per a la universalització i reaprofitament dels
llibres de text i material escolar

Donarem suport i assessorament a les AFA

Impulsarem l'Escola de Persones Adultes com a centre de referència per a la formació
continuada de la població

Promourem a les escoles projectes singulars amb artistes

Fomentarem la col·laboració entre els centres de secundària i les empreses locals per
desenvolupar la realització de pràctiques i promoure la inserció laboral.

Promocionarem el prestigi de la Formació Professional com una camí d'èxit laboral

Promocionarem amb el Consell Escolar Municipal l'interès per la ciència, la tecnologia,
l'enginyeria, les matemàtiques i les arts

Fomentarem l'estudi dels idiomes entre la població de la ciutat

Incrementarem el personal de suport a les Escoles Bressol.

Crearem passarel·les entre les Escoles Bressol i les de primària

Promocionarem el coneixement de les bones pràctiques a les escoles i instituts

SALUT

Defensarem la millora dels serveis sanitaris que presta el servei públic de salut
(CATSALUT)

Impulsarem la recuperació del servei de farmàcia de guàrdia per a les 24 hores.
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Desenvoluparem programes de sensibilització i formació sobre dels hàbits saludables i el
consum responsable, amb especial incidència en les festes populars i actes públics.

Fomentarem l'esport a l'aire lliure com a activitat lúdica i cohesionant entre tots els
sectors socials.

Continuarem promocionant els itineraris saludables a la ciutat i els espais naturals.

Impulsarem en totes les escoles i instituts un programa sobre hàbits alimentaris
saludables, consum responsable i beneficis de l'alimentació de proximitat.

TREBALL DECENT I LLUITA CONTRA L'ATUR

Destinarem més recursos a programes d'inserció laboral per a persones en situació
d'atur de llarga durada

Desenvoluparem el programa Primer Ocupació

El salari mínim de referència de la ciutat que ara està en 14.000 € anuals s'actualitzés
amb l'evolució de l'IPC, com a mínim

Reforçarem l'Escola de Persones Adultes, perquè aquelles que estiguin en una situació
d'atur o ocupades adquireixin les titulacions bàsiques necessàries

El Servei Local d'Ocupació orientarà la seva oferta formativa al fet que les persones en
atur adquireixin noves competències i habilitats, que estiguin d'acord amb les noves
necessitats productives,

Incorporarem també la formació en competències transversals bàsiques

ACCÉS I PERMANÈNCIA EN UN HABITATGE DIGNE

Potenciarem la Borsa Municipal d'Habitatge incrementant l'oferta de pisos de lloguer a
preus assequibles.

Desenvoluparem el II Pla Local d'Habitatge, que suposarà més habitatge de lloguer social
i assequible, així com de protecció oficial i tutelada.

Promocionarem la gestió cooperativa i d'altres formes socials d'accés a l'habitatge

Desenvoluparem tot el sòl públic destinat a habitatge per a la creació de nova oferta

Establirem que els habitatges de protecció oficial impulsades per l'Ajuntament
conservaran aquesta condició a perpetuïtat.

Farem una anàlisi exhaustiva dels pisos buits de la ciutat perquè siguin incorporats al
mercat de l'habitatge

Impulsarem la rehabilitació dels edificis plurifamiliars i habitatges

Modificarem la regulació urbanística per fer més fàcil la instal·lació d'ascensors en els
blocs plurifamiliars,

4.

GENERADOR D'IGUALTAT

Millorarem l'assistència personalitzada a les persones i col·lectius que requereixen una
especial atenció en funció de la seva situació, condició o característiques, amb l'objectiu de
garantir-los que puguin exercir plenament i en igualtat els seus drets.

PERSONES AMB CAPACITATS DIVERSES

Exigirem a les empreses que contractin amb l'Ajuntament el compliment de l'obligació
legal d'integrar laboralment en les seves plantilles un mínim del 2% de persones amb
capacitats diverses

Crearem una reserva a la contractació pública municipal per a Centres Especials de
Treball i Empreses d'Inserció executin una part de les obres i serveis.

Impulsarem una línia d'ajuts addicional perquè les persones o les famílies amb membres
en situació de gran dependència puguin realitzar les reformes necessàries en el seu domicili

Reservarem del 10% en les promocions d'habitatge públiques de lloguer que impulsi
l'Ajuntament per a les persones o les famílies amb almenys un membre amb un grau de
discapacitat reconeguda del 33% o superior

Executarem durant aquest mandat el Pla local d'Accessibilitat, que comporta l'eliminació
de tots els obstacles

Activarem el Protocol per l'Accessibilitat que obliga a l'Ajuntament a consultar abans de
cada inversió en l'espai públic a les associacions representatives de les persones amb
capacitats diverses.

Garantirem el desplaçament a les persones amb capacitats diverses als centres d'atenció
especialitzada i gestions públiques, mitjançant el conveni amb el Consell Comarcal. .
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Farem efectiu el dret integració de nens i nenes amb capacitats diverses facilitant la seva
participació en els centres d'estiu i lleure

Reclamarem al Govern de la Generalitat una Llar Residència per a les persones amb
capacitats diverses.

IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL (LGTBI)

Impulsarem la incorporació de la perspectiva de gènere a tota l'acció municipal

Aplicarem en el si de l'Ajuntament el Pla d'Igualtat

Exigirem l'existència i aplicació de Plans d'Igualtat a les empreses que contractin amb
l’Ajuntament

Impulsarem a través del Consell Escolar Municipal la incorporació de la perspectiva de
gènere i el respecte a la diversitat d'orientació sexual en el currículum escolar

Impulsarem un pla específic per als centres de secundària, amb activitats educatives
específiques de promoció de la igualtat de gènere, el respecte a la lliure orientació sexual

Establirem una atenció especial a les persones, que així ho requereixin, en raó a garantir
la seva lliure orientació sexual i atendre la diversitat de la seva identitat psicosexual,

Reforçarem els protocols municipals de prevenció de la violència masclista

Donarem més protagonisme i participació en la definició i aplicació de les polítiques
municipals orientades a la igualtat per raó de gènere o orientació sexual al Consell per la
Igualtat,

ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Reforçarem els serveis de l'atenció domiciliària

Incrementarem el servei de teleassistència

Construirem habitatges tutelats i autogestionades per a gent gran

Reforçarem l'oferta d'activitats orientada a aquest col·lectiu

Impulsarem una línia d'ajudes perquè la gent gran realitzin reformes orientades a
garantir la continuïtat en les seves llars

Estudiarem la creació del Consell de la Gent Gran.

Fomentarem el coneixement intergeneracional,

Incorporarem nous espais d'activitat física per a gent gran en els espais i parcs públics.

Desenvoluparem un pla integral d'assistència a les persones que viu soles

Reclamarem al Govern de la Generalitat una Residència per a la gent gran

Proposarem una targeta de transport gratuït per a les persones grans amb baix nivell
econòmic

JOVENTUT

Oferirem alternatives d'ocupació o formació per a col·lectius de joves amb dificultats
formatives, mitjançant el programa de garantia juvenil.

Durem a terme el Programa primera ocupació. Programa per a contractar el ajuntament
a joves de la ciutat que acaben la seva formació universitària i professional i busquen una
primera experiència laboral que els ajudi a començar en el món laboral.

Impulsarem un servei d'acompanyament personalitzat i recerca activa de feina per a les
persones joves, amb especial atenció cap a aquelles amb majors deficiències formatives.

Detectarem les necessitats de contractació de les empreses del territori i
desenvoluparem accions de formació ocupacional que permetin a joves en situació d'atur de la
ciutat puguin trobar feina entre les empreses del municipi.

Establirem mecanismes d'ajuda, assistència i acompanyament als nous projectes
empresarials i d'autoocupació impulsats per joves.

Desenvoluparem accions formatives especialment orientades a joves en l'àmbit de la
innovació social i tecnològica que permetin el desenvolupament de les seves capacitats i
l'aprofitament de les seves idees per respondre als reptes de la ciutat, en el marc d'una
estratègia d'innovació ciutadana.

Adequarem les instal·lacions i els horaris d'equipaments municipals o la biblioteca per
oferir sales d'estudi, especialment en època prèvies a les avaluacions.

Sotmetrem a consulta entre els joves les actuacions i projectes que en matèria juvenil
durà a terme l'Ajuntament, després d'haver recollit les seves iniciatives.

Potenciarem les activitats artístiques de qualsevol disciplina entre la joventut, i els
facilitarem que desenvolupin els seus projectes i posteriorment els presentin a la ciutadania.
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Oferirem sales d'exposicions que permetin a joves artistes exposar la seva obra.

Decidirem conjuntament amb el col·lectiu d'usuaris del Casal de Joves seus continguts,
incorporant entre ells una programació cultural i formativa estable.

Desenvoluparem una oferta d'oci nocturn estable i de qualitat, que també incorpori
activitats esportives i saludables a la xarxa d'equipaments esportius municipals

5.

FOMENT DE LES OPORTUNITATS
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA

Potenciarem l'Oficina d'Atenció Empresarial (OAE), per generar més activitat econòmica i
per tant més i millor ocupació.

Potenciarem la competitivitat dels nostres polígons industrials i la dels eixos d'activitat
econòmica,

Promourem la modificació de la normativa urbanística dels nostres polígons industrials
perquè s'adaptin millor als nous requeriments de l'activitat econòmica.

Aplicarem el Pla d'Internacionalització

Actuarem de forma activa per aconseguir la instal·lació d'equipaments hotelers amb
dimensions i qualitat suficient per respondre a la demanda existent.

Donarem suport a la innovació des de la seva perspectiva social i econòmica - com a
mecanisme per impulsar i facilitar el desenvolupament de les capacitats existents entre la
ciutadania

Afavorirem la implantació d'espais de coworking

Donarem suport al associacionisme empresarial

FOMENT DEL COMERÇ LOCAL



Impulsarem el comerç de la ciutat, reforçant les campanyes promocionals
Estudiarem la creació d'una moneda complementària de Sant Feliu

DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA AGROALIMENTÀRIA

Impulsarem l'increment de la qualitat i de la producció agroalimentària del Parc Agrari

La comercialització dels productes agroalimentaris de proximitat, anomenat "KM0",
comptarà amb el nostre total suport.

Avaluarem la possibilitat que el mercat municipal incorpori un centre d'intercanvi de
productes agroalimentaris

Contribuirem a la coexistència i complementarietat entre l'activitat agrícola professional
i no professional, destinada a l'autoconsum, en el si del Parc Agrari,

Desenvoluparem el projecte europeu Edicinet orientant al desenvolupament de projectes
d'agricultura urbana social. Els horts socials en terrenys de titularitat municipal tindran com a
objectiu: la cohesió social, la producció per a l'autoconsum, la conservació patrimonial, l'oci i
finalitats lúdiques.

FOMENT DE L'ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA

Reforçarem els serveis i programes orientats a la generació de cooperatives, societats
anònimes laborals i empreses del tercer sector

Potenciarem que el cooperativisme, les empreses del tercer sector i les entitats sense
ànim de lucre participin en la gestió de serveis públics municipals,

Impulsarem amb el teixit associatiu de la ciutat la creació d'un banc de temps

Ens incorporarem a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària (XMESS) i al
programa de Municipi Cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Donarem suport l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat

6.

SOSTENIBLE
EDIFICIS PÚBLICS I VIA PÚBLICA

Aplicarem les auditories energètiques que s'han realitzat en tots els edificis municipals
per fer-los més sostenibles

Invertirem en la rehabilitació i adequació dels equipaments i edificis municipals per
garantir la seva plena accessibilitat física i / o sensorial.

Estudiarem la viabilitat d'un gestor energètic local.

RECOLLIDA SELECTIVA, REDUCCIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS
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Incrementarem la recollida selectiva de residus, especialment la fracció orgànica,

Impulsarem un pla amb l'objectiu de reduir la generació de residus, el seu reciclatge o
reutilització, amb especial atenció a la contenció dels de caràcter alimentari.

MOBILITAT

Aplicarem el Pla Local d'Accessibilitat per fomentar la mobilitat a peu. Després de
superar el 100% de les barreres arquitectòniques, ara toca aconseguir la plena accessibilitat
física i sensorial per a tot tipus de vianants.

Implantarem els camins escolars segurs, d'acord amb la comunitat educativa

Prolongarem la línia exprés E-30 des de Mas Lluí fins a l'Estació del ferrocarril

Defensarem la ràpida implantació del carril Bus per la B-23, competència de la
Generalitat.

Defensarem davant del Ministeri de Foment la connexió directa de l'Avinguda del Sol
amb la B-23, en sentit Molins de Rei,

Apostarem per un vial que permeti la ràpida sortida per Mas Lluí Sant Just, en direcció
cap al polígon industrial d'aquesta població, per evitar el col·lapse de la Rotonda del Dr.
Boehringer.

Completarem la xarxa de carrils bici segregats de la ciutat,

Interconnectarem la nostra xarxa de carrils bici amb els de les poblacions veïnes.

Instal·larem 5 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics

Aprovarem una nova ordenança que reguli la mobilitat dels nous vehicles personals de
transport (bicicletes i patins elèctrics), orientada al fet que els mateixos circulin per la calçada
i així s'alliberin les voreres per als vianants.

Millorarem l'accessibilitat als polígons, eixos comercials i espais d'activitat econòmica
mitjançant el transport no contaminant, sostenible i innovador

FISCALITAT VERDA

Ampliarem dels 3 anys actuals a 5 anys la bonificació del 50% de la quota de l'IBI per la
instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic

Bonificarem l'impost de circulació dels vehicles etiquetats com "zero" fins al 95% durant
els 3 anys següents a la seva adquisició.

Bonificarem l'impost de circulació dels vehicles etiquetats com "eco" fins al 75% durant
els 3 anys següents a la seva adquisició.

Iniciarem els treballs per incorporar a les ordenances fiscals criteris de justícia social i
ambiental,

ACTIVITAT PRODUCTIVA AMBIENTALMENT SOSTENIBLE

Revisarem les ordenances de construcció per fomentar que les noves construccions en el
nostre municipi incorporin criteris de disseny i construcció bioclimàtics

Impulsarem la creació de nous llocs de treball "verds" en activitats ambientalment
sostenibles

Impulsarem la generació d'energies renovables a la ciutat.

L'economia circular serà una font de creació de riquesa sostenible

Analitzarem les possibilitats de reutilitzar les aigües pluvials per a la jardineria,
mitjançant la instal·lació de dipòsits de recollida.

DIFUSIÓ DE LA CULTURA AMBIENTAL

Donarem suport al Consell Escolar Municipal i a les escoles del municipi perquè reforcin
les seves línies d'educació ambiental

Impulsarem un premi d'idees sobre el Sant Feliu verd i sostenible del futur entre els
centres de primària i secundària

7.

EQUITATIU
PROGRESSIVITAT FISCAL

El tipus actual d'IBI no pujarà durant tot el mandat.

La tarificació social de les taxes i preus públics millorarà la seva progressivitat.

Actualitzarem i millorarem les actuals bonificacions en l'IBI per a les persones i famílies
en una situació més vulnerable,
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Estudiarem la implantació d'una tarifa plana mensual de tots els impostos i taxes
municipals per a cada contribuent,

8.

PARTICIPATIU, ACTIU I CREATIU
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Farem efectiu durant aquest mandat l'increment de la participació ciutadana (de forma
col·lectiva o individual) aprovat en el nou reglament, com les consultes populars a iniciativa de
la ciutadania.

El 10% de les inversions anuals seran destinades als projectes decidits mitjançant
processos de participació ciutadana

CULTURA

Apostarem per la cultura com a element impulsor de les llibertats individuals i
col·lectives, del creixement personal, de la cohesió social i de desenvolupament econòmic.

Proposem que l'art no sigui només exposat en espais especialitzats sinó que adquireixi
un paper protagonista en l'educació, la intervenció comunitària i l'espai públic amb projectes
innovadors que situïn la ciutat com a referència cultural

Impulsarem cicles de teatre i música dirigits a totes les edats i a les escoles del municipi.

Donarem suport les nostres entitats i associacions culturals com a agents
transformadors de convivència i com suport imprescindible per a la construcció de la cohesió
social.

Garantirem i dinamitzarem l'activitat cultural en els equipaments,

Incrementarem l'oferta cultural fins a aconseguir una activitat comparable a la d'altres
municipis metropolitans.

Impulsarem una oferta estable d'activitats culturals en col·laboració amb els agents
privats i comunitaris de la ciutat.

Crearem un centre d'interpretació cultural, artística i històrica de la ciutat.

Facilitarem espais destinats a allotjar els projectes artístics de grups o persones que
després tinguin un retorn al conjunt de la ciutat.

Treballarem per incloure Sant Feliu en els circuits d'exposicions i manifestacions
culturals de reconegut prestigi.

Crearem una taula de programació i difusió de tota l'activitat cultural a la ciutat.

ESPORTS

Elaborarem i aplicarem un pla estratègic de l'esport de la ciutat

Promourem i donarem suport a l'esport escolar basat en la pràctica del "Jugaverdplay",

Potenciarem el desenvolupament de l'esport femení en totes les especialitats federades

Dignificarem els equipaments esportius de la ciutat, millorant el seu manteniment i
incrementant l'oferta de serveis que acullen.

Adequarem l'espai de la pista situada al costat del cementiri per dedicar-lo a la pràctica
d'esports federats, com ara la gimnàstica rítmica i la seva seu social i el bàsquet.

Ampliarem les instal·lacions del Complex de Piscines

Aplicarem una profunda revisió de les instal·lacions del Pavelló Esportiu Juan Carlos
Navarro,

Renovarem la gespa artificial dels camps de futbol.

Donarem suport a totes les activitats esportives i als clubs i entitats que les promouen,

Crearem de l'Escola de l'Esport Social integrada per tots els clubs federats de la ciutat

Col·laborarem en la creació d'equips amateurs en les diferents modalitats de jocs
electrònics que transmetin uns valors positius, cívics i responsables a partir dels videojocs.
Treballarem per ser una seu de l'E-Sport.

9.

CÍVIC, COHESIONAT i ACOLLIDOR

Crearem un equip d'educadors de barri.

Crearem la Xarxa Acompanyem implicant Associacions de veïns, entitats de barri,
comerços, Creu Roja i farmàcies, amb l'objectiu de detectar, acompanyar i ajudar aquelles
persones que viuen soles.

Impulsarem la Xarxa Sant Feliu Ciutat Acollidora adaptant-la als nous perfils de les
persones immigrants que arriben a la ciutat (refugiats, asilats i menors no acompanyats).
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Millorarem els circuits d'acollida de les persones nouvingudes, apostant pel treball
comunitari i el manteniment de la convivència.

Mantindrem i reforçarem la coordinació amb les altres administracions competents en
matèria d'integració, acollida i asil que actuïn al territori.

10. AMB UNA ADMINISTRACIÓ OBERTA, TRANSPARENT I INNOVADORA

Tots els serveis municipals comptaran al final del mandat amb la seva carta de serveis,
on es fixaran les condicions, garanties per a la prestació del servei i els terminis màxims
resposta de l'Ajuntament.

A través de la "Carpeta a la Ciutadania" s'informarà cada persona de l'estat en què es
troben la tramitació dels expedients o sol·licituds que hagi formulat.

En la confecció del pressupost municipal anual s'informarà de les propostes inicials i es
recolliran les aportacions i opinions de la ciutadania mitjançant la plataforma informàtica,

L'exercici del dret a l'accés a la informació s'oferirà de manera entenedora i completa i es
veurà potenciat per l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i eines de
fàcil utilització

Els usuaris dels serveis públics que comptin amb taxes i preus públics seran informats
del cost real dels mateixos (factura ombra).
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ARA SANT FELIU
1. AMB LES VIES SOTERRADES
PLANIFICACIÓ DEL FUTUR SANT FELIU





El projecte de reordenació i d'urbanització de la cobertura de soterrament, serà
econòmicament sostenible i al mateix temps permetrà:
o Dotar Sant Feliu d'una nova avinguda al centre de la ciutat
o Afavorir la comunicació i connexió entre els barris,
o Guanyar espais verds i per a equipaments al servei de les necessitats de les
persones.
o Generar una oferta d'habitatge protegit.
o Potenciar la interconnexió entre diferents modalitats de transport.
El projecte de cobertura del soterrament es triarà entre els millors que s'hagin
presentant al concurs d'idees ja convocat, a través d'una consulta popular entre totes
les persones majors de 16 censades a Sant Feliu.
La tramitació de la modificació del planejament urbanístic durant aquest mandat
permetrà que es pugui iniciar la urbanització de l'espai alliberat i la implantació del
tramvia, immediatament després de finalitzar les obres ferroviàries.

SEGUIMENT DE LES OBRES




El control i vigilància de les obres del soterrament de les vies serà la prioritat en
aquesta legislatura, per reduir el seu impacte sobre la ciutat i la vida de veïns i
veïnes.
S'habilitaran places d'aparcament que compensin la disminució en els espais
directament afectats pel soterrament, amb la creació de zones d'aparcament gratuït a
les zones perifèriques i el foment de la rotació a la zona pròximes a aquest.
Impulsarem les actuacions necessàries d'atenció, vigilància i control de les normes
de circulació i aparcament per reduir les afectacions sobre la mobilitat a peu o
vehicles públics o privats, comptant sempre amb la col·laboració i participació
ciutadana.

2. NET, ORDENAT, DE QUALITAT I MÉS SEGUR
UN ESPAI PÚBLIC NET I AMABLE


NETEJA DE CARRERS, PLACES I PARCS
Millorarem la neteja dels carrers i places, la recollida de residus i la jardineria de la
nostra ciutat mitjançant l'increment del control i vigilància de les empreses
contractistes. Per aconseguir aquests objectius:
o Realitzarem una vigilància i un control municipal més exhaustiu de la
prestació d'aquests serveis, establint dins de l'estructura municipal la figura
de la persona responsable del servei.
o Les empreses concessionàries d'aquests serveis seran auditades anualment
tant quantitativa com qualitativament per altres externes especialitzades,
que a més de l'avaluació de la gestió hauran d'aportar propostes de millora.
o Es fomentarà la informació i la col·laboració de la ciutadania en el respecte
de les normes i ordenances
o S'impulsarà la utilització l'app Millorem Sant Feliu per comunicar a
l'Ajuntament les deficiències que es produeixin.
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Farem de la neteja de carrers i places un element distintiu de la ciutat. Per a això,
implementarem una unitat destinada a la neteja de parets, senyals i mobiliari urbà, a
més de les campanyes de sensibilització i educació ciutadana, i l'acció dels
educadors de barri i la policia local, revisarem les ordenances per primar els treballs
a la comunitat com a fórmula compensatòria de les sancions econòmiques que
s'imposin per les infraccions que es produeixin.
La política municipal referida als animals de companyia afavorirà la convivència
dels mateixos en l'entorn urbà. Per això, a més de la millora i manteniment dels
espais reservats per a aquests animals (pipican), s'intensifiquessin les accions de
vigilància, control i, arribat el cas, de sanció en el cas de conductes incíviques dels
seus amos.
Vetllarem pel respecte a les normes perquè l'ús de l'espai públic sigui respectuós
amb els drets de tots. Per a això prestarem especial atenció, a aspectes com el
soroll, la disciplina circulatòria, urbanística, d'ocupació i ús de l'espai públic, tot
això amb la finalitat de preservar la convivència entre veïns i veïnes.
MANTENIMENT
Aplicarem plans de manteniment sistemàtic de la via pública, de les instal·lacions
present en elles (il·luminació semàfors, senyalització) i del mobiliari urbà, per
evitar la degradació dels espais públics. De la mateixa manera, els serveis
municipals tindran els mitjans necessaris per a l'atenció de les urgències que es
produeixin en aquests àmbits del manteniment urbà.
Impulsarem la rehabilitació i el manteniment sistemàtic dels equipaments i edificis
municipals. Aplicarem durant el mandat les conclusions del pla d'accessibilitat per
a la seva millora i els resultats de les auditories energètiques per incrementar
l'estalvi en els consums i l'eficiència de les seves instal·lacions (il·luminació i
climatització), així com l'estalvi i la reutilització d'aigua. En aquells espais on
tècnicament sigui possible s'afavorirà l'autogeneració d'energia per al consum propi
dels mateixos.
Actuarem sobre l'arbrat, fent compatible l'increment de la massa arbòria dins l'espai
urbà amb la seva convivència en voreres i al costat d'edificis. Per a això, es tendirà
a servir més les espècies menys nocives per a les voreres i la poda busqués més de
l'increment de massa arbòria que aquesta sigui menys invasiva en els espais privats.

UNA CIUTAT ORDENADA I AMB EQUIPAMENTS DE QUALITAT






ESPAI PÚBLIC
Finalitzarem la urbanització del Carrer del Pla, amb una configuració que allunyi
el trànsit de pas per Sant Feliu de habitatges mitjançant una àmplia mitjana i
pantalla verda. Amb això donarem lloc a una via de serveis i aparcament per al
barri separada del vial de passada, que contarà amb un carril per sentit.
Urbanitzarem la part final del Carrer Agustí Domingo, que confronta amb el
Passeig Compte Vilardaga, perquè la seva configuració s'equipari al tram
remodelat amb la Llei de Barris.
Reurbanizaremos la Plaça Lluís Companys, per igualar la seva configuració amb la
part oberta recentment i, al mateix temps, la connectarem amb el Carrer Pi i
Margall a l'altura de la Catedral, mitjançant un passatge de vianants.
Modificarem el planejament urbanístic de l'espai que ocupava l'antiga cimentera
CEMEX perquè permeti noves activitats econòmiques d'alt valor afegit i baix
impacte ambiental, amb preferència per les activitats relacionades amb l'economia
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verda i circular de la ciutat i no pugui implantar-se, mai més, una indústria pesada i
contaminant.
Iniciarem una política d'adquisicions d'espais privats per millorar la vialitat pública
i "esponjar" zones que necessitin zones verdes.
EDIFICIS I EQUIPAMENTS DE QUALITAT
Conclourem la remodelació del Centre Cívic de Roses Castellbell
Rehabilitarem l'edifici modernista de l'antiga Escola Tramuntana, actualment en
mal estat, per ubicar el Casal de la Igualtat de Sant Feliu, i en el qual puguin tenir
la seva seu entitats i associacions ciutadanes relacionades amb aquest objectiu.
Adequarem les plantes superiors de l'edifici contigu al Centre Parroquial, per
destinar-lo a atendre emergències habitacionals.
Rehabilitarem integralment l'edifici de l'Ajuntament de gairebé 100 anys. Amb
aquesta rehabilitació a més de reparar les deficiències estructurals, s'adequaran els
espais prestar una millor atenció a la ciutadania, afavorir l'operativitat dels serveis
públics, així com un notable increment de l'eficàcia i eficiència energètica de les
seves instal·lacions (il·luminació, climatització, tancaments ), que suposi un estalvi
net dels seus costos de funcionament.

MÉS SEGUR







Potenciarem l'acció de la Junta Local de Seguretat en coordinació amb els Mossos
d'Esquadra, en tant que és el cos policial responsable de la seguretat, amb l'objectiu
de preveure i planificar les accions més eficaces per garantir la seguretat ciutadana.
Completarem la plantilla d'agents de la policia local, amb nous efectius i reposant
les vacants i jubilacions.
Establirem la policia de barri, mitjançant el patrullatge a peu o amb bicicleta i
sempre que sigui possible conjunt amb els Mossos d'Esquadra.
Oferirem informació veraç, periòdica i clara sobre la victimització real existent a
Sant Feliu, per combatre la sensació d'inseguretat. Sensació que s'alimenta d'una
remorologia - de vegades interessada - que la incrementa o l'atribueix a determinats
col·lectius. També reforçarem la Xarxa Antirumors, per detectar i combatre
percepcions equivocades i desinformacions interessades sobre els temes de
seguretat.
Revisarem l'enllumenat de la via pública per evitar sensacions d'inseguretat
derivades d'una il·luminació insuficient, de la presència d'obstacles (arbres,
branques, mobiliari) o d'un disseny inadequat de l'espai públic.

3. GARANT DELS DRETS SOCIALS BÀSICS
ALIMENTACIÓ




Programa de garantia alimentària. Continuarem garantint l'accés a una alimentació
sana i equilibrada per a tota la ciutadania a través de les beques menjador, el
menjador social, el fons de contingència i els programes de repartiment d'aliments.
Ampliarem el funcionament i la cobertura de les targetes per a l'adquisició
d'aliments frescos i productes d'higiene personal a la xarxa de comerç local per a
aquells col·lectius amb dificultats econòmiques.
Reclamarem a la Generalitat que torni a dotar els menjadors escolars en l'educació
secundària o s'ofereixin alternatives a través dels menjadors de la primària a
l'alumnat que ho necessiti.
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SERVEIS ESSENCIALS (ELECTRICITAT, AIGUA I GAS)




Reforçarem el pla de garantia dels subministraments essencials (electricitat, aigua i
gas) per combatre la pobresa energètica entre les famílies vulnerables i el
complementarem amb accions formatives entre els usuaris per potenciar la reducció
del seu consum.
Crearem una línia especifica d'ajudes econòmiques orientades a l'estalvi i eficiència
dels consums energètics i d'aigua a les llars de famílies vulnerables, mitjançant
reformes estructurals dels mateixos.

EDUCACIÓ


















Treballarem per reduir el fracàs escolar i la millora de l'ensenyament a la nostra
ciutat, conjuntament amb la comunitat educativa i les Associacions de Familiars
d'Alumnes (AFA), mitjançant la creació d'un servei municipal de suport horari
lectiu i extraescolar (repàs, tècniques d'estudi, acompanyament individualitzats).
Combatrem l'absentisme escolar amb la implicació dels diferents serveis
municipals (educadors de carrer, serveis socials, policia local) i agents educatius.
Desenvoluparem un programa de sensibilització i abordatge dels problemes de
convivència a les aules (assetjament escolar) amb els equips pedagògics
Promourem la utilització dels equipaments dels centres educatius fora de l'horari
escolar per a realitzar tallers d'estudi i activitats extraescolars que afavoreixin la
conciliació de la vida personal, laboral, familiar i social i també la celebració
d'altres activitats ciutadanes que contribueixin a la cohesió social entre la
ciutadania.
Prosseguirem amb el programa municipal per a la universalització i reaprofitament
dels llibres de text i material escolar, de manera que es fomenti la igualtat
d'oportunitats i els comportaments sostenibles.
Donarem suport i assessorament a les AFA perquè puguin millorar el seu
funcionament i eficàcia, així com la seva funció com a agents clau del sistema
educatiu.
Impulsarem l'Escola de Persones Adultes com a centre de referència per a la
formació continuada de la població i la situarem com a peça clau per a la promoció
de la innovació oberta, social i ciutadana.
Promourem a les escoles projectes singulars amb artistes per potenciar la formació
musical i artística.
Fomentarem la col·laboració entre els centres de secundària i les empreses locals
per desenvolupar la realització de pràctiques i promoure la inserció laboral.
Promocionarem el prestigi de la Formació Professional com una camí d'èxit laboral
molt necessari per a l'economia i la societat.
Promocionarem amb el Consell Escolar Municipal l'interès per la ciència, la
tecnologia, l'enginyeria, les matemàtiques i les arts (competències STEAM) entre
l'alumnat, amb especial incidència entre les dones, com a disciplines amb més
potencial de sortida professional i de contribució als reptes de la nostra societat.
Fomentarem l'estudi dels idiomes entre la població de la ciutat com una
competència que millora l'ocupabilitat de les persones. Reclamarem la instal·lació
d'una delegació de l'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) a la ciutat.
Incrementarem el personal de suport a les Escoles Bressol.
Crearem passarel·les entre les Escoles Bressol i les de primària per afavorir la
coordinació entre professionals, així com la transició dels alumnes entre les
mateixes.
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Promocionarem el coneixement de les bones pràctiques a les escoles i instituts de la
ciutat, mitjançant l'intercanvi de les mateixes entre els professionals educatius.

SALUT







Defensarem la millora dels serveis sanitaris que presta el servei públic de salut
(CATSALUT) als CAP, el manteniment de les dotacions de professionals, la
recuperació d'especialistes i de les emergències durant les 24 hores a la ciutat.
Impulsarem la recuperació del servei de farmàcia de guàrdia per a les 24 hores.
Desenvoluparem programes de sensibilització i formació sobre dels hàbits
saludables i el consum responsable, amb especial incidència en les festes populars i
actes públics.
Fomentarem l'esport a l'aire lliure com a activitat lúdica i cohesionant entre tots els
sectors socials.
Continuarem promocionant els itineraris saludables a la ciutat i els espais naturals.
Impulsarem en totes les escoles i instituts un programa sobre hàbits alimentaris
saludables, consum responsable i beneficis de l'alimentació de proximitat.

TREBALL DECENT I LLUITA CONTRA L'ATUR











Destinarem més recursos a programes d'inserció laboral per a persones en situació
d'atur de llarga durada. Per a això, es reforçarà el servei personalitzat
d'acompanyament i recerca activa de feina i el programa d'ajuda a les empreses de
la ciutat que contractin persones en aquesta situació de forma indefinida o com a
mínim per un any.
Desenvoluparem el programa Primer Ocupació. Cada any farem una convocatòria
pública anual durant l'estiu per a la contractació de joves de la ciutat que acaben la
seva formació universitària o professional i que busquen una primera experiència
laboral que els ajudi a començar en el món laboral
El salari mínim de referència de la ciutat que ara està en 14.000 € anuals
s'actualitzés amb l'evolució de l'IPC, com a mínim, i a més de aplicar-lo en
l'Ajuntament exigirem a través de la incorporació de clàusules socials en els
processos de licitació pública que també s'apliqui al personal de les empreses
proveïdores o concessionàries.
Reforçarem l'Escola de Persones Adultes, perquè aquelles que estiguin en una
situació d'atur o ocupades adquireixin les titulacions bàsiques necessàries per a
prosseguir i aprofitar l'oferta de formació professional.
El Servei Local d'Ocupació orientarà la seva oferta formativa al fet que les persones
en atur adquireixin noves competències i habilitats, que estiguin d'acord amb les
noves necessitats productives, especialment en els sectors amb forta demanda
laboral.
Incorporarem també la formació en competències transversals bàsiques com els
idiomes o l'ofimàtica i en aspectes més innovadors de l'activitat productiva
(Indústria 4.0, rehabilitació i manteniment ambiental), així com en la capacitació de
perfils en l'àmbit de les TIC (programació i anàlisi de dades).

ACCÉS I PERMANÈNCIA EN UN HABITATGE DIGNE


Potenciarem la Borsa Municipal d'Habitatge incrementant l'oferta de pisos de
lloguer a preus assequibles. Per això oferirem als propietaris que els integren en la
mateixa:
o la millora de la cobertura de les assegurances.
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o la bonificació fins al 95% les taxes i impostos de les obres de millora i
adequació,
o la bonificant fins al 50% de l'IBI durant els primers 5 anys.
Desenvoluparem el II Pla Local d'Habitatge, que suposarà més habitatge de lloguer
social i assequible, així com de protecció oficial i tutelada.
Promocionarem la gestió cooperativa i d'altres formes socials d'accés a l'habitatge
tant en règim de lloguer com propietat, tots dos a preus assequibles
Desenvoluparem tot el sòl públic destinat a habitatge per a la creació de nova oferta
destinat a lloguer social i / o assequible, i també a l'habitatge de protecció oficial.
Establirem que els habitatges de protecció oficial impulsades per l'Ajuntament
conservaran aquesta condició a perpetuïtat. Per a això, exercirem el dret de
tempteig i obligarem a que no puguin ser venudes a preu de mercat.
Farem una anàlisi exhaustiva dels pisos buits de la ciutat perquè siguin incorporats
al mercat de l'habitatge i incrementarem l'IBI dels mateixos si no es fa.
Impulsarem la rehabilitació dels edificis plurifamiliars i habitatges. Ampliarem les
línies d'ajudes econòmiques per a les obres de millora de l'aïllament, l'eficiència
energètica, l'accessibilitat i l'estat de conservació dels mateixos.
Modificarem la regulació urbanística per fer més fàcil la instal·lació d'ascensors en
els blocs plurifamiliars, així com l'accés als programes d'ajudes destinades a això.

4. GENERADOR D'IGUALTAT


Millorarem l'assistència personalitzada a les persones i col·lectius que requereixen
una especial atenció en funció de la seva situació, condició o característiques, amb
l'objectiu de garantir-los que puguin exercir plenament i en igualtat els seus drets.
Per a això, ampliarem en tres professionals dels recursos humans de l'Ajuntament
destinats a aquest fi.

PERSONES AMB CAPACITATS DIVERSES









Exigirem a les empreses que contractin amb l'Ajuntament el compliment de
l'obligació legal d'integrar laboralment en les seves plantilles un mínim del 2% de
persones amb capacitats diverses, mitjançant la incorporació de clàusules socials en
la contractació
Crearem una reserva a la contractació pública municipal per a Centres Especials de
Treball i Empreses d'Inserció executin una part de les obres i serveis.
Impulsarem una línia d'ajuts addicional perquè les persones o les famílies amb
membres en situació de gran dependència puguin realitzar les reformes necessàries
en el seu domicili que garanteixin l'accessibilitat o participar en les reformes de la
seva comunitat de veïns.
Reservarem del 10% en les promocions d'habitatge públiques de lloguer que
impulsi l'Ajuntament per a les persones o les famílies amb almenys un membre
amb un grau de discapacitat reconeguda del 33% o superior
Executarem durant aquest mandat el Pla local d'Accessibilitat, que comporta
l'eliminació de tots els obstacles existents en els espais públics de caràcter físic o
sensorial, així com en els equipaments, edificis i serveis públics.
Activarem el Protocol per l'Accessibilitat que obliga a l'Ajuntament a consultar
abans de cada inversió en l'espai públic a les associacions representatives de les
persones amb capacitats diverses.
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Treballarem per l'eliminació de barreres arquitectòniques i la millora de
l'accessibilitat en els edificis privats, que no vinguin obligats per la legislació, ia la
resta vetllarem per l'estricte compliment de les normes aplicables.
Garantirem el desplaçament a les persones amb capacitats diverses als centres
d'atenció especialitzada i gestions públiques, mitjançant el conveni amb el Consell
Comarcal. .
Farem efectiu el dret integració de nens i nenes amb capacitats diverses facilitant la
seva participació en els centres d'estiu i lleure
Reclamarem al Govern de la Generalitat una Llar Residència per a les persones
amb capacitats diverses.

IGUALTAT DE GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL (LGTBI)













Impulsarem la incorporació de la perspectiva de gènere a tota l'acció municipal.
Aplicarem en el si de l'Ajuntament el Pla d'Igualtat - que té com a objectius evitar
qualsevol pràctica discriminatòria per raó de gènere o orientació sexual, així com
combatre les diferències salarials en les activitats professionals més feminitzades de forma consensuada amb la representació sindical del personal.
Exigirem l'existència i aplicació de Plans d'Igualtat a les empreses que contractin
amb l’Ajuntament mitjançant la incorporació de clàusules socials en les licitacions.
També difondrem i promourem l'adopció dels mateixos per part de les empreses de
la ciutat.
Impulsarem a través del Consell Escolar Municipal la incorporació de la
perspectiva de gènere i el respecte a la diversitat d'orientació sexual en el
currículum escolar i reforçarem els tallers i mòduls formatius que promoguin la
igualtat efectiva entre homes i dones, la salut psicoafectiva, i l'eradicació de
comportaments violents, masclistes i contraris a la diversitat sexual.
Impulsarem un pla específic per als centres de secundària, amb activitats educatives
específiques de promoció de la igualtat de gènere, el respecte a la lliure orientació
sexual i la diversitat de la seva identitat psicosexual en les persones LGTBI.
Mantindrem una acció vigilant sobre els comportaments que afavoreixin
comportaments que erosionin la llibertat de les dones, la seva autoestima i lliure
desenvolupament, així com a la lliure elecció d'orientació sexual.
Establirem una atenció especial a les persones, que així ho requereixin, en raó a
garantir la seva lliure orientació sexual i atendre la diversitat de la seva identitat
psicosexual, amb especial atenció entre la joventut.
Reforçarem els protocols municipals de prevenció de la violència masclista que
integri els serveis socials, el departament de la dona, el centre de la dona Neus
Miró, la fiscalia i les policies municipal i autonòmica.
Donarem més protagonisme i participació en la definició i aplicació de les
polítiques municipals orientades a la igualtat per raó de gènere o orientació sexual
al Consell per la Igualtat, conjuntament amb totes les entitats i associacions
feministes i aquelles compromeses en el respecte a la diversitat en l'orientació
sexual de les persones.

ATENCIÓ A LA GENT GRAN


Reforçarem els serveis de l'atenció domiciliària per a gent gran, amb capacitats
diverses o amb dependència que visquin al seu domicili.
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Incrementarem el servei de teleassistència, per no deixar a ningú que ho necessiti
sense poder accedir a aquesta prestació de forma gratuïta.
Construirem habitatges tutelats i autogestionades per a gent gran amb serveis
adaptats perquè puguin mantenir la seva autonomia, alhora que reben l'atenció i els
serveis adequats.
Reforçarem l'oferta d'activitats orientada a aquest col·lectiu tant al Casal de la Gent
Gran com a la xarxa de centres cívics de la ciutat.
Impulsarem una línia d'ajudes perquè la gent gran realitzin reformes orientades a
garantir la continuïtat en les seves llars, mitjançant la resolució dels problemes
d'accessibilitat, estalvi energètic i unes condicions adequades.
Estudiarem la creació del Consell de la Gent Gran.
Fomentarem el coneixement intergeneracional, mitjançant un programa en
col·laboració amb el Consell Escolar Municipal que permeti implicar a la gent gran
en l'educació de nens i nenes de primària així com la col·laboració entre el Casal de
la Gent Gran i el Consell d'Infants.
Incorporarem nous espais d'activitat física per a gent gran en els espais i parcs
públics.
Desenvoluparem un pla integral d'assistència a les persones que viu soles orientat a
reforçar la seva integració i activitat social i, si s'escau, combatre la solitud.
Reclamarem al Govern de la Generalitat una Residència per a la gent gran
Proposarem una targeta de transport gratuït per a les persones grans amb baix nivell
econòmic.

JOVENTUT












Oferirem alternatives d'ocupació o formació per a col·lectius de joves amb
dificultats formatives, mitjançant el programa de garantia juvenil.
Durem a terme el Programa primera ocupació. Programa per a contractar el
ajuntament a joves de la ciutat que acaben la seva formació universitària i
professional i busquen una primera experiència laboral que els ajudi a començar en
el món laboral.
Impulsarem un servei d'acompanyament personalitzat i recerca activa de feina per a
les persones joves, amb especial atenció cap a aquelles amb majors deficiències
formatives.
Detectarem les necessitats de contractació de les empreses del territori i
desenvoluparem accions de formació ocupacional que permetin a joves en situació
d'atur de la ciutat puguin trobar feina entre les empreses del municipi.
Establirem mecanismes d'ajuda, assistència i acompanyament als nous projectes
empresarials i d'autoocupació impulsats per joves.
Desenvoluparem accions formatives especialment orientades a joves en l'àmbit de
la innovació social i tecnològica que permetin el desenvolupament de les seves
capacitats i l'aprofitament de les seves idees per respondre als reptes de la ciutat, en
el marc d'una estratègia d'innovació ciutadana.
Adequarem les instal·lacions i els horaris d'equipaments municipals o la biblioteca
per oferir sales d'estudi, especialment en època prèvies a les avaluacions.
Sotmetrem a consulta entre els joves les actuacions i projectes que en matèria
juvenil durà a terme l'Ajuntament, després d'haver recollit les seves iniciatives.
Potenciarem les activitats artístiques de qualsevol disciplina entre la joventut, i els
facilitarem que desenvolupin els seus projectes i posteriorment els presentin a la
ciutadania.
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Oferirem sales d'exposicions que permetin a joves artistes exposar la seva obra.
Decidirem conjuntament amb el col·lectiu d'usuaris del Casal de Joves seus
continguts, incorporant entre ells una programació cultural i formativa estable.
Desenvoluparem una oferta d'oci nocturn estable i de qualitat, que també incorpori
activitats esportives i saludables a la xarxa d'equipaments esportius municipals

5. FOMENT DE LES OPORTUNITATS
DESENVOLUPAMENT DE L'ACTIVITAT ECONÒMICA












Potenciarem l'Oficina d'Atenció Empresarial (OAE), per generar més activitat
econòmica i per tant més i millor ocupació.
o A través de la Finestreta Única Empresarial, oferirem a les empreses i
emprenedors de la ciutat un atenció i assessorament especialitzat per a
realitzar les gestions amb l'Ajuntament
o Prestarem els serveis tècnics especialitzats de suport i acompanyament als
que vulguin emprendre a la ciutat, amb formació, assessorament i suport als
nous projectes empresarials que es generin o decideixin implantar-se a la
ciutat, amb especial atenció als projectes d'autoocupació individual o
col·lectiu i les microempreses.
o Incorporarem un servei de viver d'empreses per als projectes de les persones
emprenedores de la ciutat, amb serveis i assistència especialitzada, depenent
dels espais de què disposi l'Ajuntament
Potenciarem la competitivitat dels nostres polígons industrials i la dels eixos
d'activitat econòmica, tant a nivell estatal com internacional, dotant-los de les
infraestructures i els serveis a les empreses que potenciïn el seu atractiu per a
l'atracció de noves activitats econòmiques de valor afegit i amb alta demanda
d'ocupació
Promourem la modificació de la normativa urbanística dels nostres polígons
industrials perquè s'adaptin millor als nous requeriments de l'activitat econòmica.
Aplicarem el Pla d'Internacionalització dirigit a assessorar i ajudar les empreses a
créixer i exportar i / o captar inversions per a la ciutat.
Actuarem de forma activa per aconseguir la instal·lació d'equipaments hotelers amb
dimensions i qualitat suficient per respondre a la demanda existent.
Donarem suport a la innovació des de la seva perspectiva social i econòmica - com
a mecanisme per impulsar i facilitar el desenvolupament de les capacitats existents
entre la ciutadania i la generació de respostes a la creació d'ocupació i als reptes
socials, econòmics i ambientals - que continuaria sent l'eix d'actuació del programa
Sant Feliu Innova, ubicat a la Torre del Roser.
Afavorirem la implantació d'espais de coworking com a espais de creació i
d'innovació en l'àmbit de l'emprenedoria i l'ocupació
Donarem suport al associacionisme empresarial per impulsar la cogestió dels espais
d'activitat econòmica i els polígons, alhora que desenvoluparem accions públicprivades per a la promoció del mateix.



FOMENT DEL COMERÇ LOCAL



Impulsarem el comerç de la ciutat, reforçant les campanyes promocionals
orientades cap a la fidelització dels clients i el comerç de qualitat amb una visió
transversal i estratègica.
Estudiarem la creació d'una moneda complementària de Sant Feliu conjuntament
amb les entitats representatives del comerç local, amb el doble objectiu d'impulsar
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la demanda al comerç de la ciutat i la de fomentar la compra responsable, de
proximitat i sostenible en el marc de un nou model de despesa pública intel·ligent.

DESENVOLUPAMENT DE LA POLÍTICA AGROALIMENTÀRIA







Impulsarem l'increment de la qualitat i de la producció agroalimentària del Parc
Agrari com a estratègia de suport a l'activitat primària en el municipi, ja que és on
es concentra majoritàriament.
La comercialització dels productes agroalimentaris de proximitat, anomenat
"KM0", comptarà amb el nostre total suport. Impulsarem la celebració dels Mercats
de Pagès, com a eina per afavorir la viabilitat econòmica de les explotacions
agràries del nostre municipi i de la nostra comarca.
Avaluarem la possibilitat que el mercat municipal incorpori un centre d'intercanvi
de productes agroalimentaris entre productors i consumidors.
Contribuirem a la coexistència i complementarietat entre l'activitat agrícola
professional i no professional, destinada a l'autoconsum, en el si del Parc Agrari,
aplicant les normes acceptades per la representació d'aquests últims
Desenvoluparem el projecte europeu Edicinet orientant al desenvolupament de
projectes d'agricultura urbana social. Els horts socials en terrenys de titularitat
municipal tindran com a objectiu: la cohesió social, la producció per a
l'autoconsum, la conservació patrimonial, l'oci i finalitats lúdiques.

FOMENT DE L'ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDÀRIA







Reforçarem els serveis i programes orientats a la generació de cooperatives,
societats anònimes laborals i empreses del tercer sector en el marc del Servei de
Promoció Econòmica, ja que constitueixen una tipologia d'organitzacions
empresarials que minimitzen des de l'origen un repartiment desigual de la riquesa
generada .
Potenciarem que el cooperativisme, les empreses del tercer sector i les entitats
sense ànim de lucre participin en la gestió de serveis públics municipals, mitjançant
la incorporació de clàusules socials en la licitació.
Impulsarem amb el teixit associatiu de la ciutat la creació d'un banc de temps
orientat a l'intercanvi de serveis entre la ciutadania i l'enfortiment de la cohesió i el
capital social
Ens incorporarem a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària
(XMESS) i al programa de Municipi Cooperatiu de la Federació de Cooperatives
de Treball de Catalunya.
Donarem suport l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat.

6. SOSTENIBLE
EDIFICIS PÚBLICS I VIA PÚBLICA





Aplicarem les auditories energètiques que s'han realitzat en tots els edificis
municipals per fer-los més sostenibles, en potenciar el seu estalvi energètic tant per
la seva il·luminació com la seva climatització i apostarem per l'autogeneració
d'energia, així com també per l'estalvi i la reutilització d'aigua .
Invertirem en la rehabilitació i adequació dels equipaments i edificis municipals per
garantir la seva plena accessibilitat física i / o sensorial.
Estudiarem la viabilitat d'un gestor energètic local. Basat en la capacitat de
generació energètica agregada local d'origen renovable que estigui al servei de la
ciutadania i el teixit econòmic local, com a eina per al desenvolupament d'una
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política energètica municipal que vetlli per la transició energètica de Sant Feliu sota
criteris de sostenibilitat ambiental i justícia social.

RECOLLIDA SELECTIVA, REDUCCIÓ I RECICLATGE DE RESIDUS.




Incrementarem la recollida selectiva de residus, especialment la fracció orgànica,
mitjançant
o La informació, conscienciació i sensibilització de la ciutadania.
o La utilització de sistemes de recollida que afavoreixin aquesta recollida
selectiva.
o La utilització d'estímuls econòmics que la incentivin a través de la
bonificació total o parcial de les taxes d'escombraries a aquells particulars i
comerços, en funció del compliment dels objectius previstos.
Impulsarem un pla amb l'objectiu de reduir la generació de residus, el seu reciclatge
o reutilització, amb especial atenció a la contenció dels de caràcter alimentari.

MOBILITAT












Aplicarem el Pla Local d'Accessibilitat per fomentar la mobilitat a peu. Després de
superar el 100% de les barreres arquitectòniques, ara toca aconseguir la plena
accessibilitat física i sensorial per a tot tipus de vianants.
Implantarem els camins escolars segurs, d'acord amb la comunitat educativa
Prolongarem la línia exprés E-30 des de Mas Lluí fins a l'Estació del ferrocarril per
afavorir la mobilitat obligada (treball o estudi) en transport públic d'aquesta part de
la ciutat.
Defensarem la ràpida implantació del carril Bus per la B-23, competència de la
Generalitat.
Defensarem davant del Ministeri de Foment la connexió directa de l'Avinguda del
Sol amb la B-23, en sentit Molins de Rei, per reduir el pas de vehicles en trànsit pel
Carrer del Pla.
Apostarem per un vial que permeti la ràpida sortida per Mas Lluí Sant Just, en
direcció cap al polígon industrial d'aquesta població, per evitar el col·lapse de la
Rotonda del Dr. Boehringer.
Completarem la xarxa de carrils bici segregats de la ciutat, fins a configurar la
xarxa ortogonal que contempla 4 carrils verticals (entre la muntanya i el riu) i els 4
transversals que travessen la ciutat (entre Molins, Sant Just i Sant Joan)
Interconnectarem la nostra xarxa de carrils bici amb els de les poblacions veïnes.
Instal·larem 5 punts de recàrrega per a vehicles elèctrics per impulsar el seu ús
Aprovarem una nova ordenança que reguli la mobilitat dels nous vehicles personals
de transport (bicicletes i patins elèctrics), orientada al fet que els mateixos circulin
per la calçada i així s'alliberin les voreres per als vianants.
Millorarem l'accessibilitat als polígons, eixos comercials i espais d'activitat
econòmica mitjançant el transport no contaminant, sostenible i innovador ja sigui
aquest públic (tren, tramvia, autobusos) o privat (bicicletes, vehicles elèctrics). A
més, afavorirem la seva intermodalitat.

FISCALITAT VERDA


Ampliarem dels 3 anys actuals a 5 anys la bonificació del 50% de la quota de l'IBI
per la instal·lació de sistemes d'aprofitament energètic procedent de fonts d'energia
renovables per a l'autoconsum, tant en instal·lacions individuals como col·lectives.
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Alhora, bonificarem de la mateixa manera les taxes i impostos de les obres per a la
seva instal·lació.
Bonificarem l'impost de circulació dels vehicles etiquetats com "zero" fins al 95%
durant els 3 anys següents a la seva adquisició. Posteriorment la bonificació
continuarà sent del 75% com en l'actualitat serà sent.
Bonificarem l'impost de circulació dels vehicles etiquetats com "eco" fins al 75%
durant els 3 anys següents a la seva adquisició. Posteriorment la bonificació
continuarà sent del 50% com en l'actualitat
Iniciarem els treballs per incorporar a les ordenances fiscals criteris de justícia
social i ambiental, que garanteixi un repartiment equitatiu de costos i beneficis dels
comptes públics i que fomenti els comportaments ambientalment responsables, sota
la premissa de "qui contamina paga".

ACTIVITAT PRODUCTIVA AMBIENTALMENT SOSTENIBLE










Revisarem les ordenances de construcció per fomentar que les noves construccions
en el nostre municipi incorporin criteris de disseny i construcció bioclimàtics, que
facin possible un balanç energètic gairebé zero: amb un consum molt baix basat en
la utilització d'energies renovables produïdes en el mateix edifici o en l'entorn.
Impulsarem la creació de nous llocs de treball "verds" en activitats ambientalment
sostenibles tant en l'activitat municipal com en el foment de l'activitat privada.
Impulsarem la generació d'energies renovables a la ciutat. Subvencionarem durant
5 anys l'IBI i les taxes corresponents per a la instal·lació de sistemes de producció
d'energia d'origen renovable per a l'autoconsum, individual o col·lectiu
L'economia circular serà una font de creació de riquesa sostenible. Impulsarem que
els fluxos d'energia i consums de materials urbans i del teixit industrial tinguin
reutilitzacions en altres produccions fomentant la reducció, l'estalvi i l'eficiència en
l'ús de recursos no renovables. Amb especial atenció a la reutilització de les aigües
reciclades de la depuradora per a usos industrials i agrícoles.
Desenvoluparem el projecte "eatable cities", que promou la plantació i cura de
vegetals comestibles en espais públics de la ciutat, com a estratègia per
promocionar els hàbits ambientals i alimentaris saludables i reforçar la cohesió
social.
Analitzarem les possibilitats de reutilitzar les aigües pluvials per a la jardineria,
mitjançant la instal·lació de dipòsits de recollida.

DIFUSIÓ DE LA CULTURA AMBIENTAL




Donarem suport al Consell Escolar Municipal i a les escoles del municipi perquè
reforcin les seves línies d'educació ambiental i impulsarem activitats específiques
per donar a conèixer els reptes i desafiaments ambientals que enfronta la nostra
ciutat i el món.
Impulsarem un premi d'idees sobre el Sant Feliu verd i sostenible del futur entre els
centres de primària i secundària.

7. EQUITATIU
PROGRESSIVITAT FISCAL



El tipus actual d'IBI no pujarà durant tot el mandat.
La tarificació social de les taxes i preus públics millorarà la seva progressivitat.
Això s'aconseguirà incrementant l'aportació municipal a mesura que la renda
personal o familiar sigui menor, garantint així que aquesta no sigui un factor de
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discriminació social en l'accés a les prestacions dels serveis municipals relacionats
amb drets bàsics, com les escoles bressol, l'educació musical, o la salut i l'esport.
Estudiarem mitjançant una ponència conjunta l'extensió a altres serveis municipals
Actualitzarem i millorarem les actuals bonificacions en l'IBI per a les persones i
famílies en una situació més vulnerable, unitats familiars monoparentals, famílies
nombroses, o aquelles que integrin una o més persones amb capacitats diverses i
segons el grau de les mateixes.
Estudiarem la implantació d'una tarifa plana mensual de tots els impostos i taxes
municipals per a cada contribuent, resultant de fraccionar el pagament de totes elles
(IBI + escombraries + impost de circulació) en 12 terminis. L'elecció d'aquesta
modalitat de pagament serà sempre a petició de les persones interessades i no
comportés cap sobre cost o recàrrec.

8. PARTICIPATIU, ACTIU I CREATIU
PARTICIPACIÓ CIUTADANA



Farem efectiu durant aquest mandat l'increment de la participació ciutadana (de
forma col·lectiva o individual) aprovat en el nou reglament, com les consultes
populars a iniciativa de la ciutadania.
El 10% de les inversions anuals seran destinades als projectes decidits mitjançant
processos de participació ciutadana, com el "Clic i Pala".

CULTURA












Apostarem per la cultura com a element impulsor de les llibertats individuals i
col·lectives, del creixement personal, de la cohesió social i de desenvolupament
econòmic.
Proposem que l'art no sigui només exposat en espais especialitzats sinó que
adquireixi un paper protagonista en l'educació, la intervenció comunitària i l'espai
públic amb projectes innovadors que situïn la ciutat com a referència cultural
Impulsarem cicles de teatre i música dirigits a totes les edats i a les escoles del
municipi.
Donarem suport les nostres entitats i associacions culturals com a agents
transformadors de convivència i com suport imprescindible per a la construcció de
la cohesió social.
Garantirem i dinamitzarem l'activitat cultural en els equipaments, omplint-los de
serveis d'expressió artística en arts escèniques, plàstiques o musicals.
Incrementarem l'oferta cultural fins a aconseguir una activitat comparable a la
d'altres municipis metropolitans.
Impulsarem una oferta estable d'activitats culturals en col·laboració amb els agents
privats i comunitaris de la ciutat.
Crearem un centre d'interpretació cultural, artística i històrica de la ciutat.
Facilitarem espais destinats a allotjar els projectes artístics de grups o persones que
després tinguin un retorn al conjunt de la ciutat.
Treballarem per incloure Sant Feliu en els circuits d'exposicions i manifestacions
culturals de reconegut prestigi.
Crearem una taula de programació i difusió de tota l'activitat cultural a la ciutat.

ESPORTS
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Farem una política de promoció de l'activitat esportiva adequada a la dimensió i
ambició de la nostra ciutat, conscients que l'esport és un element central per a la
cohesió social i el progrés de la mateixa.
Elaborarem i aplicarem un pla estratègic de l'esport de la ciutat (necessitats,
equipaments, objectius, salut, cohesió social, promoció esportiva, educació), amb
una marca que identifiqui l'activitat de les entitats esportives que contribueixen al
progrés de la ciutat i els seus habitants.
Promourem i donarem suport a l'esport escolar basat en la pràctica del
"Jugaverdplay", en col·laboració amb els centres educatius, els clubs esportius i el
Consell Esportiu del Baix Llobregat ja que prima valors positius com el
companyerisme, la cooperació i el joc net front a valors negatius com
l'individualisme o l'agressivitat.
Potenciarem el desenvolupament de l'esport femení en totes les especialitats
federades existents a la ciutat, en col·laboració amb els respectius clubs i entitats.
Dignificarem els equipaments esportius de la ciutat, millorant el seu manteniment i
incrementant l'oferta de serveis que acullen.
Adequarem l'espai de la pista situada al costat del cementiri per dedicar-lo a la
pràctica d'esports federats, com ara la gimnàstica rítmica i la seva seu social i el
bàsquet.
Ampliarem les instal·lacions del Complex de Piscines. Aquesta ampliació abastés
tant als vestidors, com a espais exteriors i interiors destinats a activitats de terra i a
una piscina exterior.
Aplicarem una profunda revisió de les instal·lacions del Pavelló Esportiu Juan
Carlos Navarro, per millorar el seu funcionament, especialment pel que fa a la
climatització i aïllament tèrmic.
Renovarem la gespa artificial dels camps de futbol.
Donarem suport a totes les activitats esportives i als clubs i entitats que les
promouen, tant a les majoritàries com les minoritàries però amb gran arrelament
local.
Crearem de l'Escola de l'Esport Social integrada per tots els clubs federats de la
ciutat, amb l'objectiu que cap persona quedi fora de la pràctica activa de l'esport per
manca de recursos.
Col·laborarem en la creació d'equips amateurs en les diferents modalitats de jocs
electrònics que transmetin uns valors positius, cívics i responsables a partir dels
videojocs. Treballarem per ser una seu de l'E-Sport.

9. CÍVIC, COHESIONAT i ACOLLIDOR





Crearem un equip d'educadors de barri. Ens dotarem d'un nombre estable i
permanent d'educadors de barri, perquè vetllin per la prevenció de les situacions de
conflicte derivats dels usos dels espais públics.
Crearem la Xarxa Acompanyem implicant Associacions de veïns, entitats de barri,
comerços, Creu Roja i farmàcies, amb l'objectiu de detectar, acompanyar i ajudar
aquelles persones que viuen soles.
Impulsarem la Xarxa Sant Feliu Ciutat Acollidora adaptant-la als nous perfils de
les persones immigrants que arriben a la ciutat (refugiats, asilats i menors no
acompanyats).
Millorarem els circuits d'acollida de les persones nouvingudes, apostant pel treball
comunitari i el manteniment de la convivència.
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Mantindrem i reforçarem la coordinació amb les altres administracions competents
en matèria d'integració, acollida i asil que actuïn al territori.

10. AMB UNA ADMINISTRACIÓ OBERTA, TRANSPARENT I
INNOVADORA







Tots els serveis municipals comptaran al final del mandat amb la seva carta de
serveis, on es fixaran les condicions, garanties per a la prestació del servei i els
terminis màxims resposta de l'Ajuntament.
A través de la "Carpeta a la Ciutadania" s'informarà cada persona de l'estat en què
es troben la tramitació dels expedients o sol·licituds que hagi formulat.
En la confecció del pressupost municipal anual s'informarà de les propostes inicials
i es recolliran les aportacions i opinions de la ciutadania mitjançant la plataforma
informàtica, als efectes de ser tingudes en compte en la seva elaboració definitiva.
L'exercici del dret a l'accés a la informació s'oferirà de manera entenedora i
completa i es veurà potenciat per l'ús de les tecnologies de la informació i la
comunicació (TIC) i eines de fàcil utilització. Aquest dret a la informació arriba no
només a les decisions dels òrgans municipals, el control de les despeses i els
ingressos sinó també el coneixement de l'actuació dels càrrecs públics i d'alta
direcció municipal.
Els usuaris dels serveis públics que comptin amb taxes i preus públics seran
informats del cost real dels mateixos (factura ombra).
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